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موقف الغاوون

بعنوان  عنصري  مقال  إلى  األصدقاء  أحد  نبّهنا 
في  فرنسي  روائي  رآهما  كما  ولبنان  »سوريا 
تشرين   1 العربي«،  )»القدس  العشرينيات« 
الثاني 2010( ألحد الصحافيين السوريين يستغّل 
والصحافي  للروائي  كتاب  صدور  فرصة  فيه 
عام  المنطقة  زار  الذي  المازيير  بيير  الفرنسي 
دة يستعملها في  1926، ليأخذ منه مقاطَع محدَّ

شتم لبنان ومديح سوريا.
يتبّنى الصحافي، بحماسة شديدة، كل السلبيات 
والمستزلم  والسمسار  االنتهازي  اللبناني  عن 
باالحتالل... وحين يأتي الدور على سوريا يرفض 
منصفة  وغير  متجّنية  بأنها  قائالً  الطروحات 

»ومن غير المجدي الوقوف عندها«.
في  فعالً  متجّنياً  الفرنسي  الكاتب  كان  ولئن 
الكبرى،  السورية  الثورة  أورده عن  ما  خصوص 
ونحن ال نشك في ذلك، فال شيء يمنعه من أن 
يكون متجّنياً على اللبنانيين أيضاً... على األقل 

من خالل عمومية األحكام.
لماذا  الموضوعية:  عن  نسأل  نحن  بالطبع، 
اللبنانيين  ضّد  السلبيات  الصحافي  هذا  يتبّنى 
النََّفس  هذا  ما  ثّم  السوريين؟  ضّد  ويرفضها 
الجميع في مكان  البغيض في وضع  القطيعّي 
واحد: جميع اللبنانيين عمالء وجميع السوريين 
و»بيروت  لوطنيتها«  تنتصر  »حلب  وطنيون؟ 

فاسدة مشغولة بالكسب«؟
الرعاع  العنصريين  كالَم  الكالم  هذا  يُشبه  أال 

الذين هتفوا ضّد سوريا؟
بين  يعيش  ال  العالم  في  بلد  يوجد  هل  ثّم 

ظهرانيه سماسرٌة وعمالء ومرتزقة؟
بعد ذلك، يصف الصحافيُّ الكتاَب المذكور بأنه 
»من أمتع ما كُتب...«. ونحن نقف مندهشين 
حقاً من كون العنصرية تحقِّق كل هذه المتعة!



اإلثنين  3  كانون األول   2007

من  هو  الشعر  بأن  بروتون  أندريه  تأكيد  بين 
واعتبار  اإلنسانية«،  الكرامة  »ينابيع  إلى  سيُعيدنا 
المتنبّي الشعَر من »مكارم األخالق« )يا َمن تُعيِّرني 
لطرح  كافية  مساحٌة  األخالِق(،  بمكارِم  عيَّرتني  شاعٌر/  بأني 

السؤال عن قيمة الشعر.
للكلمتَين،  األصفى  المعنى  في  و»المكرمة«،  »الكرامة«  بين 
نتساءل إذا كانت قيمة الشعر تتغيّر بين زمن وآخر. أو باألحرى: 
هل قيمة الشعر في ذاته أم في زمنه؟ هل اختالف دوره بين 
عصر وآخر يُغيِّر من قيمته، بل هل يمكن أصالً أن يكون للشعر 

دور فعلي غير دوره التخييلي األزلي؟
لمواجهة  استخدامه  يمكن  سالحاً  الشعر  في  رأى  بريشت 

النازية، وفرويد استعمله كقرينة نفسيّة.
نؤاس  وأبو  بحتة،  فّنية  كقيمة  إليه  نظرا  والبحتري  تّمام  أبو 

استعمله كأداة نقدية.
الحشر(،  )سورة  س  المقدَّ للنص  تحّدياً  جعله  برد  بن  بشار 

س. والمعرّي تحّدياً لصاحب النص المقدَّ
امرؤ القيس رضعه كثدي، واألعشى شربه ككأس.

أبو فراس استعمله كنافذة في السجن )الروميات(، وسان جون 
بيرس كمفتاح.

أدونيس صيّره وعاء للمعرفة، وشوقي أبي شقرا ملعباً للغة.
الماغوط  ومحمد  موسيقية،  كآلة  استعمله  درويش  محمود 

كمشرط.
بول شاوول رآه كحقل تجارب، ووديع سعادة كحقل أفيون.

سعيد عقل كفيزياء، أنسي الحاج ككيمياء.
كرقعة  األمير  عبد  وشوقي  أنطولوجية،  كبداوة  ناصر  أمجد 

شطرنج. 
عباس بيضون كبيولوجيا، وعبد القادر الجنابي كنظرية.

الحالّج كطريق للجسد، وابن عربي كطريق للروح.
طاغور كابن للريف، وبودلير كابن للمدينة.

إليوت كمرثية، والخنساء كَندب.
سركون بولص كانعكاس ثقافي، والسيّاب كانعكاس حّسي.

كمزالق  الماجدي  وخزعل  فّنية،  كمزالق  المالئكة  ن��ازك 
ميثولوجية.

سعدي يوسف كأناة، وسميح القاسم كتهوُّر.
سليم بركات كفتّوة، وألفرد دي موسيه كوهن.
صالح جاهين كحكمة، وطالل حيدر كلمسة.

أحمد فؤاد نجم كمظاهرة، وأمل دنقل كمعركة.
كاجتماع  النّواب  ومظّفر  هادئة،  كسهرة  الصبور  عبد  صالح 

غاضب.
منذر مصري كلقطة، وصدقي إسماعيل كنكتة.

شوقي بزيع كأغنية، ومحمد علي شمس الدين كنشيد.
الجواهري كماٍض، ولوتريامون كمستقبل.

أحمد عبد المعطي حجازي كتعويذة، وتوفيق صايغ كحجاب.
عقيل علي وجان دمو كتسكُّع، وبلند الحيدري كمنفى.

أحمد شوقي كجزالة، واألخطل الصغير كعذوبة.
محمود حسن إسماعيل كريشة، وأمين نخلة كمحبرة.

فهد العسكر كملجأ للهرب، وعرار كسطح للنوم.
بدوي الجبل كموقف إنساني، والقروي كموقف قومي.

محمد عمران كرحلة، وفايز خّضور كَجولة.
جوزيف نجيم كسرير، ونزيه أبو عفش كمحراب.
الياس أبو شبكة كتّفاحة، وعلي محمود طه كفم.

عروة بن الورد والشنفرى كسخط، ولبيد كمصالحة.
نزار قبّاني كسرير، ودعد حداد كقبر.

إدغار آالن بو كقوس قزح، ورامبو كقوس نصر...
ونستطيع االستطراد أكثر إلظهار أن النظرة المختلفة إلى الشعر 
والفهم المختلف للشعر و»االستعمال« المختلف للشعر، كّل 
شعراً  يكون  حين  وملمسه،  ماهيّته  من  شيئاً  يُغيِّر  لم  ذلك 

حقيقياً، سواء كُتَب في الكهف أو في قاعة ُمكيَّفة.
فلقد ظّل الشعر في جوهره واحداً، وما اختلف فيه أنه لمع 

في حقب أكثر من أخرى.
***

ولكن ماذا عن جمهور الشعر؟ هل يصّح الكالم السابق عليه؟ 
هل فعالً هو خارج جوهر الشعر؟ هل هو مجرّد لمعان؟

اليوم يرى البعض )الشعراء تحديداً( أن بقاء الشعر بال جمهور 
يصقل جوهر الشعر. يجعل هذا الجوهر أكثر صفاًء. لكن هذا 
الرأي كان يمكن أخذه بنيّة حسنة لو لم يصدر عن شعراء ال 
جمهور لهم. وفي الحقيقة ال أرى أن الشعر بفقدان الجمهور 
يصبح أكثر أصالة، أو يغدو من معدن أنفس، والسبب أن وجود 
جمهور حقيقي أمر ضروري لتجربة الشاعر. ناهيك بأن كبار 
الشعراء – وحتى اليوم – هم من الشعراء الذين لم يَعدموا 

جمهوراً ينصت إليهم ويشتري دواوينهم ويحضر أمسياتهم.
البعض  مه  يُقدِّ الذي  الواهي  السبب  ذلك  من  أبشع  وليس 

لتبرير شعبية محمد الماغوط، وهو شاعر قصيدة النثر، قائلين 
بأن السبب يكمن في »سهولة« هذا الشعر!

طيّب. ولكْن شعر فؤاد رفقة سهل أيضاً.
والواقع أن »خبث« مثل تلك االدعاءات نستطيع معاينته من 

لها على الشكل اآلتي: خالل مالحظة شبه متكّررة، أسجِّ
ال يستخدم أصحاب تلك النظريات كلمة »قارئ« - في معرض 
تجربة  لتسطيح  محاولة  في  »جمهور«!  كلمة  بل   - الغمز 
الشاعر الجماهيري – المقروء، وللقول إن نزار قباني أقرب إلى 
عبد الحليم حافظ من عمر بن أبي ربيعة، وإن محمود درويش 

أقرب إلى الملعب البلدي من طاولة الكتابة.
وال  »جماهيري«،  عنه:  يقولون  شاعر  نجاح  يذّمون  الذين 

يقولون: »مقروء«!
لكن لماذا يُقال »جمهور« وال يُقال »قرّاء« حين يكون الكالُم 

ة؟ على تجارب مهمَّ
هذا السؤال يفضح مقصد َمن يريد المماهاة - عن نيّة سيئة 
السياسة  جمهور  األخرى:  والجماهير  الشعر  جمهور  بين   -

وجمهور خطبة الجمعة وجمهور هيفا وهبي...
لكن هل يمكن حقاً تشبيه جمهور الشعر برعاع تلك الجماهير 
بعض  نافقها  )مثلما  األزل  منذ  الشعراء  هجاها  طالما  التي 

الشعراء أيضاً(؟
اليوم، مشكلة الشعر أنه ال يملك بنية تحتيّة )دور نشر، توزيع 
حقيقي، إعالم منحاز إليه، نّقاد حيويّون...(. الزمن تغيّر، وباتت 
مثل هذه األدوات من بديهيات نجاح أّي نوع أدبي ورواجه. 
فالرواية لم تصل إلى ما وصلت إليه لوال هذه البنية التحتية 
الخاّصة بفن  الجوائز  العديد من  إليها  الضخمة والتي يُضاف 

الرواية. 
إذاً، إنشاء مثل هذه البنية التحتيّة هو الكفيل بإعطاء الفرصة 
المقولة  تلك  بتكذيب  الكفيل  وهو  داً،  مجدَّ لالنتشار  للشعر 

السطحية عن أن الزمن »زمن الرواية«.
كلمة  استخدام  أري��د  )ال  ق��ارئ  بال  الشعر  أن  في  أشك  ال 
»جمهور«( يخسر كثيراً. جوهر الشعر ثابت ال يتغيّر. صحيح. 

ولكنه بال قارئ سيعلوه الغبار. سيكون لؤلؤة بغير بريق.
ثُت عنها قبل قليل،  نعم، الجمهور من تلك اللمعات التي تحدَّ
اللمعات  القول:  علينا  باألصح  أو  »البنيوية«،  اللمعات  ولكْن 
الجوهر ال يجب أن  إن  القول  الجوهرية. ثم من يجرؤ على 

يلمع؟

يكتبها

ماهر شرف الدين

أيّها الشعر أيّها النثر

لم نقفز من عٍل أو من أسفل، ولم نغادر موقفنا 
األيام  فوَّهة  على  الشفير،  على  الواقف  وهو 
وخرطوم الزمان. ولم نشعر في العشيّة ومن ثم في 
الغداة، أننا مشينا من درب إلى درب ومن صعوبة إلى انفالش 
إلى رحابة. وأننا في يدنا اآلن العصافير العشرة التي كانت على 
الشجرة ليزداد ما عندنا وتصير المجموعة الصادحة أحد عشر 

عصفوراً، أو أحد عشر لوناً في حياتنا الخضراء واليابسة معاً.
أننا نذهب ونندلق  القاتم، وفي  األْسود، وفي  وال نرغب في 
سمن  ال  ارة  الفخَّ في  وليس  فارغة  الجرَّة  وإذا  الطريق،  على 
وال عسل وطبعاً ال ماء. وإنما نحن حدث شيء لنا، وظهرت 
الجلبة حيث نرغي ونزبد، وحيث نغّني بعض األلحان وال نلبث 
أن نندم على كوننا ننسى وعلى أننا في حزن، في أنواع من 
ة ما هو يلبث في تالفيفنا،  هذا الحزن العريق، والذي من شدَّ
اعتدنا وجوده وجمرته التي هي أحّر من جمر التبغ، من جمر 
األركيلة. وال نبالي، من بعد، بأننا في سنة جديدة وبأننا في 
رجاء في دعاء وفي صالة، من أجل النجاح، أي أن ننجح طويالً 
وال أن تكون حالنا موقَّتة، وال أن نطلع قليالً من الطابق الذي 
تحت إلى ما فوق. وال نرضى أن تكون المهّمة هي هذه، أي 
كأنه طلوع فقط، وأن الشمس أشرقت، وأن العمر في نقطته 
الثابتة، ولسنا من بعد في تحوُّالت وفي أننا نسري في المدى 
ولنا  وانتباه.  وعي  على  وأننا  اإلنساني،  المدى  وفي  الشعري 
وفي  النثر  وفي  الخطابة  في  األوزان،  شتّى  في  ومنطق  كالم 
هنا  أنها  يُقلقنا  ما  هي  الخليلية  األوزان  وهذه  عينه.  الشعر 
وال قبول لدى المتمرِّدين، لدى الُجُدد من الكتاب. ولو أدركوا 
المسامرات هم  الحكاية لفعلوا فعل شهرزاد، ولكانوا في  ما 
الليالي من ألف  الذين يقيمونها ويحيونها ويظلّون ساهرين 
ليلة إلى واحدة ومن واحدة إلى ألف. والحمد له وللمواهب 
األبواب  يفتحون  الذين  الشباب خاصة. وهم  وبين  هنا  التي 
من  القصائد،  من  الحياة،  من  دهشة  في  والذين  ألنفسهم، 
مين إلى الحلبة، عليه أن  التجربة. وأحسب أن كالً من المتقدِّ
يكمل العبور من صيد ضئيل إلى صيد أثمن، وأن يحصل على 
األضداد في صنيعه وال أن يلبث حيث الخمول وحيث الصحراء 
ال ترحم أحداً وإنما تكون في الجوار، في بُطين القصيدة، وفي 
شرايينها وفي أمعائها، وال ضرورة ألن تكون حيث هي، أي في 
الجغرافية المعلومة. وهكذا هم أحرار في الغالب من النقاط، 
بعيدة،  ثانية  جهة  من  والذين  صحراءهم  يخلقون  أنهم  أي 

يستطيعون أن يلغوا الرمال والكثبان من ذواتهم، من أعمالهم. 
وهكذا يُنشئون عالماً من األخضر والرونق واللّذة. وال يكونون 
في الحيرة المضنية وحيث يكونون، أن حدث العكس، تحت 
الفراغ، ويكونون، في ما دون الثقافة، ودون ربيع الموهبة، ودون 
الوزن واألوزان، كأنهم بطلوا أن يستحّقوا النعمة، وأن يكشفوا 
عّما في صدورهم من النهم ليكون الجديد هو األساس وهو 
ما يفتِّشون عن عموده الذهبي وعن قافيته الحرّة والمزدانة 
بديَعين. ومرج  هرج  وفي  المطلقة  والزينة  النقاء  بأضواء 

سعيد عقل إن حكى
الغياب،  وبحر  الشمس  بحر  في  الغارقة  السنة  من  وأمامي، 
كتاب من صنع الشاعر هنري زغيب عنوانه »سعيد عقل إن 
حكى«، في »سلسلة الذاكرة اللبنانية«، من منشورات الجامعة 
الجامعية  المنشورات  دائرة   - والتكنولوجيا  للعلوم  األميركية 

2010، في 159 صفحة من القطع الوسط.
في هذا الكتاب عن الشاعر سعيد عقل المولود سنة 1908، 
والذي أطال الله عمره إلى سنين وسنين، أوصاف وخصائص 
اللبناني،  الشعر  االرتقاء ومهد  النشوء ومهد  المهد، مهد  من 
عقل  والتي، من سعيد  لتلك،  التالية  والمواقع  اللحظات  إلى 
وذات  الُمثلى  القنطرة  في  العمود  وهو  العمودي  الشاعر 
العقود، والعمود اآلخر في بعلبك الشعر والنثر في لبنان، ومن 
ثم في أي صقع وأي بلد، هذا الشاعر موضوع بحسب نهجه 
وكتابته وتأليفه، على نحو عقالني وكثيف المعرفة، ومن أثنائه 
وسطوره، ندرك كم الشاعر عقل جيد جداً، إن شئنا أن نكون 

القارىَء الذي يطلق الرأي أو يرمي الحكم.
وسعيد عقل كأنه، في هذا الكتاب من هنري زغيب، هو من 
ساهم أيضاً، عبر العمر الطويل الذي شاءه القدير سبحانه، أن 
يكاد يكون معروفاً  بما  يبوح  المقاطع وأن  يتدخَّل في شتَّى 
لدى الخاصة، وما ليس كذلك لدى الكافَّة. وهكذا ندري عن 
الشاعر ألواناً من حياته، منذ الصغر إلى مساحات االنطالقة. 
وندري أيضاً كيف كان العصر األدبي، من ذلك الوقت الباكر 
وكيف  والليالي،  النهارات  من  الخوالي  تلك  من  بعد،  ما  إلى 
كان طوال  و»رندلى« وسواهما  »قدموس«  عقل، صاحب  أن 
به وكانت  أتى  الذي  وبلونه  به  االحتفال  الكتابة، في صدارة 

اإلضافة إلى تراثنا الشعري وإلى تاريخنا األدبي جملة.
وسعيد عقل، في مجالنا وفي أدبنا وموقعنا العربي واألشمل، 

بعث بالرسالة الشعرية، بالعنفوان الذي لديه وبالكلمة ذات 
الجمال  تبيان  وعلى  الصقل  على  معها  حريصاً  دائماً،  البهاء 
وعلى أن يكون في ما نشر ذلك الرسول، ذلك الذي يعثر في 
من  الصفات،  تاّمة  على حضارة  القدم،  منذ  اللبناني  تاريخنا 

منطلقها إلى مجاريها في الكيان، في الجذور.
كل  النصيب،  كل  عقل،  الشاعر  من  تلقَّى  زغيب  وهنري 
الكتاب  هذا  في  العمل  مجمل  ووضع  الهديّة،  كل  الكمال، 
الناصعة  والمعلومة  صاحبها  من  الحقيقة  يقول  إذ  الوثيقة، 
والكلمة الحيّة من قبل الذي هو الموضوع، من قبل الشاعر 
واألدباء.  الشعراء  من  أدرك  من  وأدرك  معاصرين  رافق  الذي 
ومرَّت عليه وعلى عصره أحوال من الشأن البالغ األهمية، إلى 
الناعمة والجليلة.  الفروقات  العالمة وذي  الشأن األدنى وذي 
آخر  إلى  مة  المقدِّ منذ  الفصول  عناوين  القارىء  إلى  م  وأقدِّ
حلمي  كان  التلفزيون(،  )عبر  معه  ساعة  خمسون  العنقود: 
للرياضيات، من بيت  أن أكون مهندساً وبدأت حياتي أستاذاً 
الضابط إلى قوس المحكمة، »بنت يفتاح« أول مأساة يعرفها 
الشرق في تاريخه، سهرات شارل قرم تنتهي مشياً إلى الجامعة 
األميركية، »قدموس« بخمسين ليرة ونفاد الطبعة األولى في 
األسبوع األول، »رندلى« أول ديوان في الشرق مخصص للغزل 
امرأة«، خطاب  الغزل مكتوبة من دون  و»أكثر قصائدي في 
في طرابلس يطيح صورة بشارة الخوري وخمسة أسطر تحسم 
للجسد،  كالثوب  يتغيّر  للغة  الحرف  شهاب،  فؤاد  موقف 
قصيدته عروس المهرجانات األدبية ومصر عقدت له الصدارة 
مرَّتَين، هذا هو لبنان كما قاله عظماء مؤرِّخي التاريخ، ذات يوم 
عاصي ومنصور الرحباني، حبسه المطر داخل فندق في طهران 
فترجم رباعيّات الخيّام إلى اللبنانية. سعيد عقل في األوديسيه.
صدرت أجزاء مختارة منها حلقات في مجلة »الوسط« )لندن( 
من العدد 58 )8 آذار 1993( إلى العدد 67 )10 أيار 1993(، 

ها الكامل. وهنا في هذا الكتاب نصُّ
ونخلص من هذه الزاوية في مسار سعيد عقل إلى أنه ذلك 
على هدى  ويطفو  يطوف  كونه  من  كذلك  وهو  الكالسيكي. 
القافية وعلى أنه يسلك سلوك البيت الشعري وعنده الميزان 
من  ولنا  الخليل.  وضعها  كما  العمودية  األصول  وهو  الوحيد 
وجوده بيننا وأنه في العمر البهّي، أمثولة الشاعر الذي أخذ 
الكلمة، فصيحة ومحكية، وغرسها في القالب الالئق والمصقول، 

وإنما الصقل، عنده، كل شيء وكل اللعبة.

يكتبها

شوقي أبي شقرا
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اإلثنين  3  كانون األول   2007

ال يحتاج شاعر مثل وديع سعادة )مواليد شبطين 
الشعرية  التجربة  صاحب   )1948 لبنان  شمالّي 
أن  النثر،  بقصيدة  اسمه  ارتبط  الذي  االستثنائية 
نسأل  والعميق  القصير  الحوار  هذا  في  القّراء.  إلى  نقّدمه 
االختياري  المنفى  تجربة  أخوة« عن  للمساء  »ليس  صاحب 
)هاجر إلى أوستراليا أواخر العام 1988( وقصيدة النثر وأشياء 

أخرى.

منذ صدور »تركيب آخر لحياة وديع سعادة« عام 2006، لم 
يصدر لك أي عمل آخر. لماذا؟

الكاتب أن  ل. أعتقد أن على  أنا اآلن في فترة صمت وتأمُّ  -
صه  ل أكثر من الوقت الذي يخصِّ ص وقتاً للصمت والتأمُّ يخصِّ

للكتابة.

ما الذي دفعك إلى نشر ديوانك األخير الكترونياً، ومن قبل، 
وزَّعت ديوانك  األول »ليس للمساء أخوة« بخط اليد؟ أهو 
الرقمي؟ كيف تبدو لك عالقة  بالنشر  احتفاء شخصي مبكر 
الكتاب  بالشعر؟ وكيف ترى مستقبل  العربي عموماً  الناشر 

الورقي في ظل منافسة الكتاب االلكتروني؟
ه، والشعر تجارة فاشلة. ثم إن  - الناشر العربي تاجر وهذا حقُّ
النشر االلكتروني يصل إلى أكبر عدد من القراء ومجاناً. هذان 
السببان دفعاني إلى نشر كتابي األخير الكترونياً، وقبل ذلك 
إلى طباعة عدد من كتبي على نفقتي الخاصة وتوزيعها على 
األصدقاء فقط. أما بالنسبة إلى مستقبل الكتاب الورقي، في 
ظلِّ منافسة الكتاب االلكتروني، فالواضح أن عدد قراء األدب 

على انخفاض يوماً بعد يوم بالنسبة إلى الكتابَين معاً.

زلت  ما  هل  الخراب؟  زمن  في  شاعراً  تكون  أن  يعني  ماذا 
تعتقد بأن »البشرية  لن ينقصها أي شيء إذا توقَّف كاتب 

عن الكتابة«؟
هذا  من  يُنقذه  لن  بالتأكيد  والشعر  العالم،  يعمُّ  الخراب   -
الخراب. ال جدوى في أن يعتقد الكاتب أنه يكتب كي يُنقذ 

البشرية، فهو ال يستطيع أن يُنقذ حتى نفسه.

بديالً؟  وطناً  االختياري-  المنفى  هذا   - أوستراليا  تعتبر  هل 
وهل تؤيّد تقسيم الشعر إلى أدب مهجر أو منفى أو اغتراب 

أو حتى أدب إقامة؟ أم أنك ضّد هذه التصنيفات السياسية - 
فية؟ الجغرافية التعسُّ

- أعتقد أن الشاعر يبقى في منفى، سواء كان في الوطن أو في 
المهجر. أما التصنيفات بين أدب مهجر وأدب إقامة وغير ذلك 

اد وليست شغل أدباء. فهي شغل نقَّ

»ملتقى قصيدة  الشعرية في  بتجربتك  تقييمك لالحتفاء  ما 
النثر العربية« مؤخراً بالقاهرة؟ وهل ترى بأن القاهرة ما زالت  
مكانتها  استعادة  على  قادرة  أو  عربي،  ثقافي  إشعاع   مركز 

الريادية؟ 
الحديث  بالشعر  احتفاء  الشعرية  بتجربتي  االحتفاء  أعتبر   -
عموماً أكثر مما هو احتفاء بتجربة شعرية فردية، وأنا أشكر 
القيِّمين على »ملتقى قصيدة النثر العربية« في القاهرة على 
االحتفاء بهذا الشعر َعبْري وَعبْر الشعراء اآلخرين. وأحب أن 
أشير إلى أن في مصر ريادة ثقافية كما في بلدان عربية أخرى 
وتجارب شعرية نيّرة، لكن ما آلمني تلك المعارك الصغيرة بين 

الشعراء المصريين.

كيف ترى واقع الشعر العربي؟ ولماذا ما زالت قصيدة النثر 
تُعاَمل كلقيط أو بتعبير أكثر تهذيباً كابن غير شرعي للشعرية 

العربية؟
- الشعر العربي مثل أي شعر في أي بلد آخر، فيه مستويات 
مختلفة. أما الجدل العربي حول قصيدة النثر فهو جدل عقيم 

وال يدّل إال على تخلُّف.

على   المسيطرين  الشعراء  بعض  استغالل  على  تعليقك  ما 

الصحف والمجاّلت، تلك المنابر لتكريس تجاربهم، في حين 
يتم تهميش أسماء مهّمة، فقط ألنها بعيدة عن األضواء وال 

تجيد سرقتها؟
- على هؤالء أن يعرفوا أن ال أحد يستطيع إلغاء أحد أو تكريس 
أحد حتى نفسه بهذا األسلوب. الشاعر السيء يبقى شاعراً سيئاً 
ولو كان في قلب األضواء والشاعر الجيّد يفرض نفسه ولو كان 

منعزالً في آخر األرض.

شعراء كثيرون اتَّجهوا إلى الرواية، ألم تحاول كتابتها؟ وهل 
نحن في زمن الرواية  حقاً، كما يقال؟

- لم أحاول كتابة رواية، وأعتقد أني ال أُجيدها. أما السؤال عّما 
إذا كان هذا العصر هو عصر الرواية، فأعتقد أن الناس في كل 

العصور كانوا يحبّون الحكايا أكثر مما يحبّون الشعر.

د  أيّهما األكثر شعرية لدى وديع سعادة: كتابة قصيدة أم تفقُّ
خضرة الحديقة  الخلفية، وأنت  الذي لم يغادر - ربّما - قريته 
)االهتمام  األخضر  النزوع  هذا  اعتبار  يمكن  هل  الوديعة؟ 
بحيرة  حرَّكُت  إن  سلفاً  وأعتذر  نكوصاً؟  والنباتات(  بالزراعة 
»صوب  الناظر  الشفيف  الشاعر  وأنت  أعماقك،  في  الشجن 

حياته مثل حريق شبَّ فجأة في نزهة«.
شعري  فعٌل  هو  الخلفية  الحديقة  خضرة  د  تفقُّ أن  أعتقد   -
فيما كتابة الشعر هي مجرَّد كتابة. االهتمام بالزراعة والنباتات 
بالزراعة  أما االهتمام  الكتابة نكوصاً،  ليس نكوصاً. قد تكون 

والنباتات فهو فعل حياة.

وبشاعرية  اليومية،  بالتفاصيل  شعرك  في  كبير  احتفاء  ثمة 
نصوصك.  في  والغزل  المرأة  تختفي  حين  في  مدهشة... 

لماذا؟
- الغزل في الشعر العربي استُهلك حتى اإلسفاف، وبات الحب 
يتَّخذ منحى واحداً: حب المرأة فقط، أو فلنقل الحب الجنسي. 

في شعري حبٌّ كثيٌر، ولكن لإلنسانية كلّها.

ما تعليقك على التصريحات األخيرة ألدونيس، ال سيما في ما 
يتعلّق بتقييم  تجارب درويش والبّياتي والسّياب؟

- أدونيس حّر في مواقفه، لكني كقارئ خرجت بانطباع من 
تصريحاته هذه، وكأنه يريد أن يقول: »ال أحد غيري«.

حوار: هشام بن الشاوي

حوار

)1(
ضوٌء بعيٌد بين أغصاٍن ُمَعرَّاٍة... أرى من فُرجٍة في 

َغِر منتهى الصِّ
انثَنْت وسَط الستارِة، لَْمَح ذاك الضوء. كان الليُل يَنتصُف.

الحديقُة تختفي. أشباُحها األغصاُن عاريًة. أُِحسُّ على ذراعي 
لَْسعًة.

أتكوُن من برٍد، أم األشباُح وهَي تَنوُس تُرعبُني؟ أم الضوُء 
البعيد؟

)2(
يأتي  الضوُء  أكاَن ذاك  انتبهُت...  الزمِن.  َعتمِة  في  قاً  ُمَحدِّ

من زماٍن
سالٍف؟ من نقطٍة فُِقئَْت على إحدى الَمجرّاِت؟ الحديقُة 

البُْعِد البحيرُة الءَمْت أمواَهها في البرِد  ال ضياَء بها. وفي 
ْت. والتمَّ

ُم  أتوهَّ أنني  أم  ُع�ْصلَُه؟  يَُقْضِقُض  ذئٌب  هل  أصيّادون؟ 
األشياء؟

)3(
لكّن هذا الضوَء يأتي. بل أكاُد اآلَن ألُم�ُسه. يكاُد الضوُء

يلَسُع عينَي ال�يُسرى. أغادُر فَرَْشتي، وأُِطلُّ بين ستارتَيِن.
َمنَفذاً.  تُْفِسُح  الجرداُء  الدوحُة  وتلك  �اٌز،  َغمَّ الضوُء 

أحسسُت
أّن زجاَج نافذتي الُمضاَعَف صاَر فّضيّاً، وأني في الَمدار.

)4(
يا مرحباً!

يا مرحباً بَك، أيها الضوُء البعيُد، شقيُق روحي!
مرحباً!

واآلَن أتبَُعَك...
السبيُل إليك أنَت.

النوُر يجعلُني خفيفاً، طائراً
والنوُر يجعلُني شفيفاً.

................

................

................
لحظًة، وأكوُن خارج بُرجَي الَحَجرّي.

سوف أكوُن أنت!

لندن 19/ 11/ 2010

قصيدة

سعدي يوسف
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سعدي يوسف، رسم: صايل الكفيري.

جاءنا من سارة الصّراف، حفيدة المؤرِّخ العراقي الراحل أحمد سوسة، الرّد اآلتي:

أوّد اإلشارة إلى أن معلومة وردت في مقال ألحمد الواصل بعنوان »شعراؤنا العرب 
اليهود« )الغاوون، عدد أيّار 2008( تفتقر إلى الكثير من الدقّة، وقد جاءت كما يلي: 
»... وصوالً إلى ثورة تموز 1958 التي أجبرتهم عام 1963 على توقيع وثائق التحّول إلى اإلسالم 

باإلكراه، فصار، على سبيل المثال، المؤّرخ والمهندس الزراعي نسيم سوسة: أحمد سوسة!«.
فالحقيقة أن لدى أحمد سوسة كتاباً صدر في العام 1936 )بعد إعالن إسالمه في األزهر( اسمه 
»في طريقي إلى اإلسالم« وهو ملّخص لدراسة مقارنة بين األديان يشرح فيه أسباب تحّوله إلى 

اإلسالم، أي قبل سنة 1963 بعقود! لذا أتمّنى من الكاتب توّخي الدقّة في معلوماته.
سارة الصّراف



»مّر عمر بن الخطّاب بحّسان بن ثابت وهو ينشد 
الشعر في مسجد رسول الله )ص(، ثّم قال: أُرغاًء 
ُعَمر،  يا  عنَك  دعني  حّسان:  فقال  البعير؟  كرُغاِء 
المسجد َمن هو  أنشُد في هذا  أنّي كنُت  لتعلَم  إنَك  فواللِه 
خيٌر منَك، فما يغيّر عليَّ ذلك؟ فقال ُعَمر: صدقت« )العمدة 

في الشعر وآدابه، ابن رشيق القيروانّي(.
عريض  بمانشيت  خبراً  أُطالع  وأنا  بذهني  الرواية  هذا  مرّت 
األمر  هيئة  بين  أزمة  تُثير  غزل  »قصائد  يقول:  صحيفة  في 
وصفاً  تضّمنها  بسبب  السعودية  في  أدبّي  وناٍد  بالمعروف 
االستغراب  يُثير  ما  األمر  يكن في  ولم  المرأة«.  لجسد  دقيقاً 
بون  عندي، فالكثير من المسلمين، خصوصاً أولئك الذين ينصِّ
أنفسهم أوصياء على األخالق، ال يعلمون أّن النبّي كان ُمستمعاً 

جيّداً للشعر، ولإليروتيكّي منه بشكل خاّص.
كانت أّول قصيدة إيروتيكيّة في اإلسالم قصيدة كعب بن زهير 
الرسول وهو  إليها  المشهورة بقصيدة »البُردة« والتي استمع 
في المسجد، وألّن النبّي لم يجد من كلمة استحسان للشعر 
فيها خيراً من إلقاء بُردته الشخصيّة على كتَفي شاعر كبير مثل 
كعب بن زهير، فقد ُعرفت ب�»قصيدة البُردة« أكثر مّما ُعرفت 
باسم شاعرها أو مطلعها، كما كان متعارفاً عليه ثقافيّاً آنذاك. 
وقبيل الولوج إلى نّصها اإليروتيكي دعونا نعد قليالً إلى فترة 

ما قبل القصيدة.
كانت المنازالت الشعريّة بين المشركين والمسلمين جزءاً من 
الجانبَين  كان شعراء  مّكة، حيث  فتح  قبل  العسكرّي  الصراع 
أعراضهم  من  والنيل  المعادي  المعسكر  هجَو  يمارسون 
واإلعالميّة،  النفسيّة  الحرب  من  كجزء  بنسائهم،  والتشبيب 
آنذاك. ولّما كان كعب بن زهير في معسكر قريش المعادي 
للنبّي فقد هجاهم وشبَّب بنسائهم، وكانت - لسوء حّظ ابن 
زهير - إحدى هاته النساء اللواتي شبَّب بهّن، أّم هانئ بنت 
أبي طالب، وهي أخت علّي بن أبي طالب ابن عّم الرسول، 
فأمَر الرسول بقتله وقطع لسانه عقاباً له على ذلك )الكامل في 

التاريخ، ابن األثير(.
ويروي صاحب »األغاني«: أنّه لّما سمع ذلك ضاقت به األرض، 
فقّرر القدوم على الرسول بنفسه وطلب العفو منه شخصيّاً، 
فأقبل حتى أناخ راحلته بباب مسجد رسول الله، وكان مجلسه 
من أصحابه مكان المائدة من القوم حلقًة ثّم حلقة ثّم حلقة، 
هؤالء،  على  ثّم  يحّدثهم،  هؤالء  على  فيقبل  وسطهم،  وهو 

فتخطّى  المسجد،  دخل  حتى  كعب  فأقبل  هؤالء،  على  ثم 
األمان«!  الله،  رسول  »يا  فقال:  الله،  رسول  إلى  جلس  حتى 
ثّم أنشده قصيدته الشهيرة، والتي سيهّمنا منها، هنا، مطلعها 

اإليروتيكّي:
بانْت ُسعاد فقلبي اليوَم َمتْبوُل

ُمتَيٌَّم إثرَها، لْم يُْفد، َمكبوُل
)البين: الفراق، وسعاد، اسم امرأة، ومتبول: هالك، من التَّبْل، 
وهو الهالك وطلب الثأر، والمتيّم: الُمستعبٌَد الُمذلَّل أو الذاهب 

العقل من العشق، مكبول: ُمقيَّد(
وما ُسعاُد َغداَة البَيِْن إْذ رََحلوا

إالّ أَغّن َغضيُض الطَّرِْف َمْكحوُل
ُغنَّة، والُغنَّة: الصوت  الذي في صوته  الصبّي الصغير  )األغّن: 

الذي يخرج من الخياشيم، غضيض الطرف: فاتر الجفن(
َهيفاُء ُمقِبلًة، َعجزاُء ُمدِبرًَة

ال يُشتكى ِقصٌر منها، وال طُوُل
)الهيفاء: الضامرة البطن والخصر، العجزاء: العظيمة العجيزة، 

وهي الردف(
تجلو َعوارَِض ذي ظَلِْم إذا ابتسمْت

كأنّه ُمْنَهٌل بالرَّاِح َمْعلوُل
الفم،  هو  ظلم«:  و»ذي  األسنان،  العوارض:  تصقل،  )تجلو: 
والظَّلم: ماء األسنان وبريقها، منهل: اسم مفعول من »أنهله« 

إذا سقاه نهالً، معلول: اسم مفعول من »علّه« إذا سقاه علالً(
ْت بذي َشبٍَم من ماِء َمْحِنيٍَة ُشجَّ

صاٍف بأبطََح أضحى وهو َمشموُل
)شّجت: ُمزجت، ذو شبم: الماء البارد، الشبم: البَرَد، المحنية: 
منتهى الوادي، األبطح: الموضع السهل، مشمول: هبَّت عليه 

رياح الشمال الباردة(
تَنفي الرياُح الَقذى عنُه وأفْرَطُه

ِمن َصْوِب غاديٍة ِبيٌض يَعاليُل
)تنفي: تزيل، القذى: ما يقع في الماء من تبن أو عود أو غيره، 
السحابة  الغادية:  المطر،  الصوب:  ومأله،  إليه  سبق  وأفرطه: 
الماء،  يعلو وجه  الذي  الحباب  اليعاليل:  بالغدو،  تمطر  التي 

وهو رغوة الماء(
فيا لَها ُخلًَّة لو أنّها َصدقْت

بوعِدها أو لو اّن النُّْصَح مقبوُل
إلى بقيّة القصيدة...

بجمال  اإليروتيكي  فالتغزُّل  والرَّفَث،  الغزل  بين  اإلسالم  ميَّز 
المرأة ووصف محاسن جسدها يختلف كثيراً عن الرَّفَث، الذي 
الحديث  خلط  أي  بحضورهّن،  النساء  ذكر  في  الفحش  هو 
الجنسّي بالبذاءة، والرَّفَث غير مقبول اجتماعيّاً حتى في أعراف 
الدول الغربيّة حيث يعتبره بعضها بمثابة تحرّش جنسّي غير 
مباشر وتُعاقب عليه قوانينها بالغرامة أو الحبس. لكن حتى 
هذا الرفث جائز قوله شرعاً في ِعرف اإلسالم، حسب فتيا حبر 
اإلسالم ابن عبّاس، ولو كان ذلك في الَحرَم المّكي، شريطة عدم 

وجود النساء هناك.
ث في كتابه »النهاية في غريب األثر«  يروي ابن األثير المحدِّ
أّن ُحَصين بن قيس سأل ابن عباس يوماً، وكان ُمْحرِماً: »هل 

عُر من رفث القوِل؟«، فأنشد ابن عبّاس:  الشِّ
وُهنَّ يَمِشيَن بنا َهِميَسا

إْن تَْصُدِق الطَّيُْر نَِنْك لَميَسا
فقال له صاحبه حصين: »أترفُث وأنُت ُمْحرِم؟!«، فقال له: »إّن 

الرَّفث ما قيل عند النساء«، ثّم أحرََم للصالة. 

إيروتيكّيات شاعر الرسول حّسان بن ثابت
أنشد حّسان بن ثابت وهو يذكر الحرث بن هشام بن المغيرة 
بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وهزيمته يوم بدر قصيدة فيها 

مسحة إيروتيكية:
»تَبَلَْت فؤاَدَك في المناِم َخِريَدُة

اِم جيَع ببارٍد بسَّ تسقي الضَّ
كالِمْسِك تَخلطُُه بماِء َسحابٍة

بيِح ُمداِم أو عاتٍق كََدِم الذَّ
ٌد نُُفُج الَحقيبِة بُوُصها ُمتَنضِّ
بَلْهاُء، غيُر وشيكِة األقساِم
بُِنيَْت على قَطٍَن أَجمَّ كأنُّه

فُُضالً، إذا قََعدْت، َمداُك رُخاِم
وتكاُد تَْكَسُل أْن تَجيَء ِفراَشها
في ليِن َخرْعبٍة، وُحْسِن قَواِم

أّما الن�هاُر، فما أُفَتُِّر ِذكْرَها
والليُل تُْوزُِعني بها أحالمي«.

كان حّسان بن ثابت جباناً، سيفه لسانه وميدانه كلماته، يطاعن 
في منامه ويفخر ببطوالته التي اجترحها في أوهامه، أّما حين 

بحث
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يجّد الجّد فله في القعود ألف مخرج، وعند الهروب مئة باب. 
وكان الجميع على علم بصفته هذه، بَمن فيهم الرسول، ويروي 

األصفهانّي أنّه أنشَد النبيَّ شعراً في شجاعته فضحك منه.
قال الزبير إنّه سمع أّن »حّسان بن ثابت أنشَد رسول الله: 

وقد أراني أماَم الَحيِّ ُمنتِطقاً
بصارٍم مثل لون الملِح، قطّاِع

تحِفُز عّني، نِجاُد السيِف، سابغٌة 
فضفاضة مثل لون النِّْهي بالقاِع

في فتيٍة كسيوِف الهنِد، أوُجههْم
اعي ريِخ إذا ما ثوََّب الدَّ نحو الصَّ

الله عليه وسلّم؛ فظّن حّساُن  الله، صلّى  قال: فضحك رسوُل 
أنّه ضحَك من صفتِه نفسه مع ُجبنه« )معاهد التنصيص في 

شواهد التلخيص، عبد الرحيم بن أحمد العبّاسي(.
أّما ابن األثير المؤرِّخ فيقول بالحرف الواحد: »كان حّسان من 
أجبن الناس، حتى أّن النبّي، صلّى الله عليه وسلّم، جعله مع 
النساء في اآلطام يوم الخندق« )واألُطُم: هو الحصن المبنّي 

من الحجارة(، ولهذه حكاية يرويها:
»كانت صفيّة بنت عبد المطَّلب في فارع، حصن حّسان بن 
ثابت، وكان حّسان بن ثابت مع النساء والصبيان، حيث خندق 
فجعل  اليهود،  من  رجٌل  بنا  فمّر  صفية:  قالت  )ص(.  النبّي 
اليهودّي يطيف  بالحصن، فقالت له صفيّة: »إن هذا  يطيف 
بالحصن كما ترى، وال آمنه أن يدّل على عورتنا َمن وراءنا ِمن 
اليهود، وقد ُشِغَل عّنا رسول الله وأصحابه، فانزْل إليه فاقتلْه«، 
فقال حّسان: »يغفر اللُه لِك يا بنَت عبد المطّلب، لقد عرفِت 
ما أنا بصاحِب هذا«. قالت صفيّة: فلّما قال ذلك أخذُت عموداً، 
ونزلُت من الحصن إليه، فضربته بالعمود حتى قتله، ثم رجعُت 
إلى الحصن، فقلت: »يا حّسان، إنزْل فاسلبْه«، فقال: »ما لي 
الغابة في  المطلب«...« )أسد  يا بنَت عبد  بسلبِه من حاجٍة 

معرفة الصحابة(.
لذلك لم يشهد حّسان أيَّ موقعة للمسلمين، باستثناء  وتبعاً 
ها علينا ابن الزبير  يوم الخندق، حيث خاض معركة طريفة يقصُّ
َوتَداً يوم الخندق،  ويقول: »كان معنا حّسان بن ثابت ضارباً 
فإذا حمَل أصحاُب رسول الله على المشركين حمَل هو على 
الوتد  انحاَز عن  المشركون  أقبل  بالسيف؛ وإذا  الوتد فضربه 
حتّى كأنّه يقاتل ِقرْناً )ُمناجزاً(، يتشبّه بهم كأنّه يُري أنّه مجاهٌد 

حين َجبُن« )األغاني، أبو الفرج األصفهاني(.
ومع كّل هذا فقد كان حّسان بن ثابت يُكنى »أبو الُحسام« 
)أسد  الُمشركين  أعراض  ولتقطيعه  الله  رسول  عن  لمناضلته 

الغابة...(.

الداللة اإليروتيكّية للحسام
يرتبط الحسام )السيف( ثقافيّاً بالرجولة، خصوصاً وأّن شكله 
يقترن برمز القضيب )Phallic( عند االنتصاب أو الفحولة، وفي 
الالتينية تُطلق كلمة »Gladius« على عضو الرجل والسيف، 
)المصارع(،  المجالد  معنى   »Gladiators« مفردة  تفيد  كما 
اليمن  في  الرجال  زال  وما  عميرة.  وجالد  بالسيف  الطاعن 
أحزمتهم  منتصف  في  الصغيرة  السيوف  بتعليقهم  يتباهون 
لتبدو وكأنّها أعضاء جنسيّة منتصبة. كما حفل الشعر العربّي 
عملية  واصفاً  الذبيانّي  النابغة  كقول  المقارنات  هذه  بمثل 

إدخال الذَّكَر في فرْج المرأة بالطعان:
»وإذا طعنَت، طعنَت في ُمستهَدٍف

ِة، بالعبيِر ُمقرَمِد«. رابي الَمجسَّ

ومثلما اقترَن الذَّكَر بالسيف، اقترَن فَرُْج المرأة بالِغْمد، ومنه 
قول أبي ذؤيب في امرأٍة أرادت أَن يُخالَّها َخليالن:

»تريدين كيما تجمعيني وخالداً
وهل يُجمع السيفان، ويحِك، في ِغْمِد«؟

ثقافات  جميع  في  مشترك  قضيبّي  رمز  السيف  أو  والحسام 
بالتوريات  الشعوب تقريباً، فمسرحيات شكسبير مثالً حافلة 
الرجولة.  أو  بالفحولة  والخنجر  السيف  تقرن  التي  والرموز 
لزوجته  ُعطيل  قتل  يرى في خيار  َمن  الباحثين  وهنالك من 
ديزدمونة خنقاً باستعمال يَديه بدالً من استعمال السيف أو 
الخنجر كما هو معتاد، كنايًة عن العجز الجنسّي أو العّنة التي 
أصابت ُعطيل، فالصعوبة التي يالقيها عطيل في رفع سّكينه 

ل�»طعن« ديزدمونة توازي عدم قدرته على االنتصاب.

لسان حّسان
قال النبّي لحّسان لّما طلبه لهجو قريش: »كيف تهجوهم وأنا 
عرة من  منهم؟«، فقال حّسان: »واللّه، ألسلَّنََّك منهم سلَّ الشَّ
العجين، فلي ِمْقَول )لسان( ما أحسب أنّه ألحد من العرب، 
وإنّه ليفري )يشّق( ما ال تفري الحربة«. ثّم أخرَج لسانه كأنّه 
لسان ِشجاٍع )أفعى(، بطرفِه شامٌة سوداء، فضرَب به أنَفه، ثّم 
ضرَب به ذقنه وقال: »ألفريّنهم فرَي األديِم )الجلد المدبوغ(، 
«، فقال له الرسول: »إهِجهم  فُصّب على قريش منه شآبيب َشرٍّ
كأنَّك تنضحهم بالنبْل« )نكث الهميان، الصفدّي(، وفي رواية 
الذهبّي: »إّن روَح القدس ال يزال يؤيّدك ما نافحَت عن الله 

ورسوله« )تاريخ اإلسالم(.
كانت المشكلة األساسيّة ليست في الهجاء وإنّما في طبيعة 
المهجو نفسه، فقد كان العالقات األسريّة متشابكة بين النبّي 
وبين سادة قريش، فأبو سفيان هو ابن عّم النبّي وأبو لهب 
خاله، والنضر بن الحارث ابن خالته، وهكذا فإّن كّل تعريض 
بعرض هؤالء كان يمّس بشكل أو بآخر أهل النبّي نفسه. فبعث 
به النبّي إلى أبي بكر، لعلمه باألنساب، وقال له: »إئِت أبا بكر 
ليقَف  بكر  أبي  إلى  منَك«، فمضى  القوم  بأنساب  أعلم  فإنّه 
على أنسابهم فكان أبو بكر يقول له: »كّف عن فالنة وفالنة، 
واذكْر فالنة وفالنة«، فجعل حّسان يهجوهم. ولّما بلغ قريشاً 
تَم ما غاَب عنه ابن  ِشعرُه اتّهموا أبا بكر قائلين: »إّن هذا الشَّ

أبي قحافة« )االستيعاب في معرفة األصحاب، ابن عبد البر(.

الهجاء اإليروتيكّي
يتهيّأ لنا، من خالل وصيّة أبي بكر لحّسان بن ثابت وإرشاداته، 
أّن التركيز في الهجاء سيكون متمركزاً حول نساء القرشيين، لكن 
قطعاً لن يكون هذا الهجاء محاورًة فكريّة معهّن وال دعوًة للبراز 
بل »تقطيع لألعراض«، على حّد تعبير ابن األثير، وما سيمكننا 
أن نطلق عليه مصطلح »الهجاء اإليروتيكّي« الذي سيستعرض 
وأنماط  الجنسيّة،  عالقاتها  المهجّوة،  جسد  الشاعر  فيه 
الممارسات الجنسيّة التي تقوم بها. فكانت أولى ضحايا التشهير 
النبّي  وخصم  قريش  سيّد  سفيان،  أبي  زوجة  هند،  الجنسّي 
اللدود. أّما المناسبة فكانت هزيمة المسلمين في معركة أحد.
أنشد حّسان في هجو هند بنت عتبة بن ربيعة ثالث قصائد 
أسقطها ابن هشام معتذراً بأنّه »تركها وأبياتاً أيضاً له على الدال 

وأبياتاً أَُخر على الذال، ألنّه أقذَع فيها« )سيرة ابن هشام(.

المقطوعة األولى: قال يهجو أبا سفيان وهند بنت عتبة:
»أِشرَت لَكاِع وكان عادتها

لؤٌم، إذا أِشرْت، مع الُكفِر
أَخرجِت ُمرِقَصًة إلى أُُحٍد

في القوِم ُمْعِنَقًة على بَْكِر
بَْكٍر ثَفاٍل، ال حراَك بِه
ال عن ُمعاتَبٍة وال زَجِر

َوَعصاِك إْستُِك تتَّقيَن به
َدقَّ الُعجايَِة، عارَي الِفْهِر
لََعَن اإللُه وزَوَجها مَعها

ِهنَد الُهنوِد، طويلَة البظِْر
قرِحْت َعجيزتُها وَمشرَُجها
اً على القْهِر ها نَصَّ ِمن نَصِّ

ظلّْت تُداويها زَميلتُها
ْدِر بالماِء تَنضُحُه وبالسِّ

أقبلِت زائرًة ُمباِدرًة
بأبيِك وابنِك يوَم ذي بَْدِر

ِك المسلوِب ِبزَّتَُه وبعمِّ
وأخيِك ُمنعِفَريِن في الَجْفِر

ونَسيِت فاحشًة أتيِت بها
ْهِر يا هنُد، َويَحِك، ُسبََّة الدَّ

فَرَجعِت صاغرًة بال تِرٍَة
مّما ظفرِت به، وال َوتِْر
زَعَم الوالئُد أنّها َولََدْت

َولَداً صغيراً كان من َعْهِر«.

المقطوعة الثانية: وقال لهند ابنة عتبة بن ربيعة، وكان حفص 
بن المغيرة المخزومّي زوُجها:
بيُّ بجانِب البَطحاِء »لَِمن الصَّ

في التُّرِب ُملقًى، غيَر ذي َمْهِد؟
نََجلْت بِه بيضاُء آنَِسٌة

ِمن َعبِْد شمٍس، َصلْتُة الَخدِّ
يَّاِح ُمْعِولًة تسعى إلى الصُّ

يا هنُد إنِّك ُصلْبُة الَحرِْد
فإذا تشاُء َدَعْت بمْقطَرٍة

ِة الِهْنِد تذكى لها بأَلُوَّ
غلبَْت على َشبَِه الُغالِم، وقد

باَن السواُد لِحالٍك َجْعِد
أِشرَْت لَكاِع وكان عادتُها

َدقُّ الُمشاِش ِبناِجٍذ َجلِْد«.

المقطوعة الثالثة: وقال لهند أيضاً:
»لَِمْن َسواقُط ِصبياٍن ُمنبََّذٍة

ُص في بَطحاء أجياِد؟ باتْت تََفحَّ
ُض ما كانْت قََواِبلُها باتْت تَمخَّ
إالّ الوحوَش، وإالّ ِجنََّة الوادي

فيهْم َصبيٌّ له أمٌّ لها نََسٌب
في ُذروٍة من ُذَرى األْحساِب، أيَّاِد
تقوُل َوْهناً وقد َجدَّ الَمخاُض بها:

ْوَل للغادي يا ليتَني كنُت أرعى الشَّ
قد غادروُه لُِحرِّ الَوجِه ُمْنَعِفراً
َوخالُها وأبوها َسيِّدا النَّادي«.

ويروي الصفدّي أّن الرسول لّما سمع هجاء حّسان هذا قال له 
مستحسناً: »لقد َشفيَت، يا حّسان، وأشَفيت«.



الكتّاب الذين يعتبرون مثالً كتاب »رحالت جاليفر« لسويفت 
ضمن أدب الرِّحالت، وهو عبارة عن رواية ترمز أحداثها إلى 
األدب  فليس  المؤلف،  عصر  في  إنكلترا  في  يجري  ما  بعض 
بالرحلة  أساساً  معنّي  ولكن  الخيالية،  بالرحالت  معنياً  األخير 
في  والزمانية سواء جرت  المكانية  المحّددات  ذات  الواقعية 

األرض أو في السماء أو تحت األرض أو في أعماق البحار«.
ت فعالً في  فأدب الرحالت معني إذاً بالرِّحالت الواقعية التي تمَّ
إطار المكان - بجغرافيته - بوصفه البعد األساسي والرئيسي في 
إنتاج مادة ذات طبيعة جغرافية، ألن أساس الرحالت العربية 
األولى هو معرفة المسالك والممالك، هذه الرحالت التي كان 
ال في تأسيس المدرسة الكالسيكية للجغرافيا  لها دورها الفعَّ
العربية كما يشير إلى ذلك كراتشكوفسكي في كتابه »تاريخ 
األدب الجغرافي العربي«، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن 
إلى  رّده  يمكن  الذكر  السالفة  األدبية  األعمال  من  عمل  كل 
النوع الذي ينضوي تحته، فهذه »رحالت جاليفر« سويفت قد 
ردَّها مجدي وهبه في كتاب »معجم مصطلحات األدب« إلى 
شكل من أشكال األدب األوتوبي حيث أدرجها تحت الشكل 
للنقد  كوسيلة  خيالية  دولة  في  خيالية  أحداثاً  يعرض  الذي 
والهجاء، وإلى النوع نفسه تُردُّ أيضاً »رحلة إلى إيكاريا«، وكذا 

رواية »مدينة الشمس«.
وعلى كلٍّ فإن توظيف ملفوظ الرحلة في األعمال األدبية ال 
افترضنا  وإذا  الرِّحالت.  أدب  إلى  تنتمي  أنها  بالضرورة  يعني 
تحت  تندرج  الذكر  السالفة  األدبية  األعمال  كل  أن  جدالً 
الفضفاضة  المصطلحات  باعتباره من  الرحالت  أدب  مصطلح 
كما  األدبية  الكتابات  من  قدر  أكبر  استيعاب  على  القادرة 
عون، فلماذا إذاً كل هذه الجهود المبذولة في البحث عن  يدَّ
أدبية النص الرَّحلي؟ إذا كانت كّل أو جّل هذه األعمال مشهوداً 

لها باألدبية على مستوى الشكل أو الصياغة؟
وبالعودة إلى الرحالت الخيالية التي »حاولت استشراف الغيب 
وساعدت على إرواء ظمأ النفس التوَّاقة إلى معرفة شيء عن 
مصائر البشر بعد الموت« كما يقول محمد الصالح السليمان، 
 »Escathologie« ى علم اآلخرة فقد أُدرجت كلّها تحت مسمَّ

سواء أكانت نثراً أم شعراً وما أكثر هذا األخير.
فارتأيُت  اآلفاق،  شهرتها  طبَّقت  التي  السندباد  رحالت  أما 
طالما  الرحالت  هذه  أن  ذلك  الوقت،  بعض  عندها  الوقوف 
اعتُبرت جزءاً من حكايات »ألف ليلة وليلة«، فهل فعالً كانت 

أنها  أم  وليلة«  ليلة  »ألف  حكايات  ضمن  السندباد  أسفار 
أُضيفت إليها في ما بعد؟

ح لكتاب »الفهرست« البن النديم يقف على حقيقة  الُمتصفِّ
ما غابت عن أذهان الكثيرين والتي مفادها أن قصص  كثيراً 
السندباد كانت مجموعة مستقلّة قائمة بذاتها، وهي نسختان 
كبيرة وصغيرة، يقول ابن النديم: »كتاب سندباد الحكيم وهو 
في  الخلف  مثل  أيضاً  فيه  والخلف  وصغيرة  كبيرة  نسختان 
الهند  يكون  أن  الحق  إلى  واألقرب  والغالب  ودمنة«،  »كليلة 

صنَّفته«.
ويذهب المسعودي المذهب نفسه، في كتابه »مروج الذهب 
»سندباد  كتاب  مؤلف  أن  على  يؤكِّد  إذ  الجوهر«،  ومعادن 
ى سندباد، وهو يحتوي على كتاب  الحكيم« طبيب هندي يُسمَّ

الوزراء السبعة والمعلّم والغالم وامرأة الملك.
وال يُدرى متى أُضيفت هذه الحكايات إلى حكايات »ألف ليلة 
وليلة«، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فقد ُرويت هذه الرحالت 
على أنها خرافات وأساطير ال تمتُّ إلى الحقيقة بصلة غير أن 
كراتشكوفسكي يؤكِّد غير هذا إذ يقول: »وقد أثبت العلم أخيراً 
أنه من الخطل اعتبارها أسطورة خرافية تدور حوادثها خارج 
حدود الزمان والمكان، إذ استبان من أبحاث رينور دي خويه 
وفيران أن »أسفار السندباد« انبعثت في الوسط نفسه الذي 
نشأت فيه قصص التاجر سليمان، وفي مواضعها نفسها أيضاً 
أي سيراف والبصرة وبغداد، بل وفي العصر نفسه تقريباً أي 
حوالى عام 900 م«. بينما يُرجع كازانوفا تاريخها بالتحديد إلى 
الماليو،  الهند وأرخبيل  الرشيد، أما مسرح أحداثها فهو  عصر 
أّن ما يؤكِّد أكثر األساس  كما أورد ذلك كراتشكوفسكي مبيّناً 
أنه »أمكن تحديد أماكن  السندباد  الفعلي والواقعي لقصص 

بعض حوادثها بالكثير من الدقّة«. 
قد  أما في العصر الحديث فال أعرف، على حّد علمي، أحداً 
أثار هذه القضية إال حسن جاسم الموسوي في مقال بعنوان: 
»مخاتالت المحكي الوجوه العديدة لشهرزاد« )مجلة نزوى، 
26 حزيران 2009( يُقرُّ فيه أّن كل من يقرأ ما دوَّنه أبو زيد 
السيرافي عن قصص سليمان التاجر ووهب بن منبه في بداية 
وسوقاجيه  فيران  إليه  ذهب  ما  إلى  يلجأ  قد  العاشر  القرن 

وكازانوفا ورينور دي خويه كما تبيّن ذلك مسبقاً.
ى أدب الرِّحالت، إنما  إن إدراج »أسفار السندباد« تحت ُمسمَّ
يكون مؤّسساً، إذا سلَّمنا جدالً أنها رحالت حقيقية كما أشرنا 

إلى ذلك سلفاً. أما إذا ُوجد ما ينفي ذلك فإن إدخالها تحت هذا 
غ. ى إنما يكون من قبيل الحشو واإليغال دون مسوِّ الُمسمَّ

وتجنُّباً لكل اإلشكاالت بخصوص مصطلح »أدب الرحالت«، أدعو 
إلى إعادة النظر في إطالقه على نوع األدب المهتم بالرحالت 
إطالق  مقترحًة  والزمانية،  المكانية  المحّددات  ذات  العربية 
مصطلح »األدب الجغرافي« كبديل للمصطلح األول، هذا األخير 
الذي ال يدُع المجال مفتوحاً أمام »رحالت جاليفر« أو »رحالت 

كروزو«، أو حتى الرحالت الخيالية بأشكالها المتعّددة.
وهكذا »تبقى رحالت السندباد لتعلن ارتباطها الوثيق باألدب 

الجغرافي أوثق مما كان يُظنُّ من قبل« )كراتشكوفسكي(.
وبهذا االقتراح الذي أجده صميماً مستوعباً لنوع األدب الذي 
لفائدة  قاً  محقِّ نفسه  اآلن  وفي  الواقعية،  الرحالت  أنتجته 
التي  المواضيع  عن  بحثاً  الوقت  صرف  من  بدالً  إذ  عظيمة؛ 
ى كما فُعل ذلك مع »أدب الرحالت«  تندرج تحت هذا المسمَّ
ه جّل اهتماماتنا بهذه  لتوسيع دائرة هذا النوع من األدب، نُوجِّ
الرحالت التي كان لها دورها في بناء صرح الحضارة العربية 
اإلسالمية حيث »اتخذت الرحالت طابعاً جمَّ الحيوية والنشاط 
منذ القرون األولى للخالفة« والتي تعتبر أيضاً، كما يشير إلى 
ذلك كراتشكوفسكي، المصدر األساسي والموثوق به في دراسة 
نا به من معلومات  ماضي العالم اإلسالمي، باإلضافة إلى ما تمدُّ
من الدرجة األولى عن جميع البالد التي بلغها العرب أو التي 
عة نفسها التي  عت لديهم معلومات عنها وبالصورة المتنوِّ تجمَّ
وصفوا بها بالد اإلسالم. وليس هذا فحسب بل يحدث أن تكون 
المادة الجغرافية المستوحاة من الرحالت المصدَر الوحيد أو 
األهم لتاريخ حقبة معيّنة لقطر ما، وقد مثَّل كراتشكوفسكي 
المادة  أن  حيث  الساساني،  العهد  في  إيران  بتاريخ  لذلك 

األساسية قد حفظها العرب في مؤلفاتهم.
كي أكثر بإطالق مصطلح »األدب الجغرافي«  وما يزيد في تمسُّ
على أدب الرحالت، أنّه يغلب على األدب الجغرافي العربي 
وثيقاً  ارتباطاً  بدوره  يرتبط  الذي  الوصفيّة  الجغرافيا  منهُج 
شكله  ويُعطيه  المميّز  طابعه  عليه  ويصبغ  الرحالت  بقصص 
الخاص به مما يصعب إيجاد مثيل له في آداب األمم األخرى 
كما يشير كراتشوكوفسكي، ويكفي أن نتذكّر في هذا الصدد 
مصنَّفات من طراز »أسفار السندباد« تلك القصص الجغرافية 
الفريدة من نوعها والتي تُضفي على األدب الجغرافي الطابع 

الفّني الحّي الذي هو بدوره يزيد في درجة اهتمامنا به.

يزال موضع  أدبي ما  الخيالية جنس  الرحلة  أدب 
إلى  )أو عدم جواز( ضّمه  سجال بخصوص جواز 
أدب الرحالت. هنا قراءة نقدية لهذا الجنس األدبي.

عرَّف محمد التونجي الرحلة الخيالية في »المعجم المفصل 
في األدب« بأنها »نوع من القصص الخرافي واألسطوري، كما 
كتبه األدباء معتمدين على خياالت مجّنحة وأساليب مشوقة 
قصدوا من ذلك التسلية وخلق أجواء من بنات خيالهم إلثارة 

المغامرة وتوسيع الخيال«.
وإذا كان التونجي قد وسم هذه الرحالت بنوع من العمومية 
المطلقة، فإن شعيب حليفي يسمها بنوع من الخصوصية جاعالً 
تمظهرها أبرز ما يكون في تلك الرحالت الباطنية التي يقوم 
المستوى  على  معيشة  تجربة  »تتطلّب  والتي  المتصوِّفة  بها 
الواقعي، وأخرى ذهنية لعالم متخيَّل، يجنح إلى صوغ أفكار 
الصوفية  والتصّورات  المقوالت  مع  تتماس  معيَّنة  وتأمُّالت 
والفلسفية والدينية التي ترسم رحلة النفس في بحثها عن عالم 
آخر يكون بديالً عن الواقع وصوالً إلى المطلق واليقين«. وقد 
اتخذت هذه الرحالت أشكاالً حصرها محمد الصالح السليمان 
في كتابه »الرحالت الخيالية في الشعر العربي الحديث« في 
المسحورة،  والمدن  الجن  عالم  إلى  ثالث هي: رحالت  صور 
رحالت إلى العالم العلوي، رحالت إلى عالم الموت واآلخرة. 
والجامع بين هذه األشكال جميعها أنها عريقة عراقة األساطير 
اإلنسان  »وسيلة  كانت  أنها  ذلك  عنها،  روت  ما  كثيراً  التي 
وصفحة  تارة،  المجهول  الموتى  عالم  إلى  للوصول  القديم 
الة آفاق المستقبل وغامض الغيب  يستشرف من خاللها الرحَّ
تارة أخرى، كما تبدو الرحلة الخيالية صورة معكوسة للحياة 
االجتماعية«. وهذه الرحالت ليست حكراً على بيئة أو شعب 
معيََّنين، بل ُوجدت منذ جمهورية أفالطون إلى ابن الطفيل 
إلى المحاسبي، إلى ابن العربي والمعرّي... إلخ. بل وما زال 
بأشكالها  الرحالت،  النوع من  إلى هذا  يتوق  العربي  الشاعر 
المذكورة آنفاً، رغبة منه، بحسب السليمان، »في تجديد ثوب 
الشعر العربي الحديث والتواصل به مع التراث القديم«، وربّما 
كان ذلك إيماناً منه بقول نور ثروب فراي في كتابه »تشريح 
العجائبية  الرحلة  الدين صبحي(: »إّن  النقد« )ترجمة: محي 
هي الصبغة الوحيدة التي ال تنفد«، فآثرها لينتقل من خاللها 
إلى أماكن وأزمنة غير حقيقية يلتمس فيها الملجأ والخالص 

من مَحِن واقعه، وهي بذلك تعدُّ مظهراً من مظهرَي رحالت 
الهروب، التي هي األخرى نوع من الرحالت »ظهر في العصر 
الحديث، قام بها أصحابها بحثاً عن الذات وهروباً من واقع غير 
مستحّب ألنفسهم. ولقد شهدت أوروبا بالذات هذا النوع من 
ل في القيم واألحوال  الرحالت وذلك مع بدايات التحوُّل والتبدُّ
االجتماعية والفلسفات اإلنسانية، خصوصاً إبان القرن التاسع 
حربَين  الذي شهد  العشرين  القرن  من  األول  والنصف  عشر 
عالميتَين ودماراً للبشرية لم يسبق له مثيل في التاريخ« كما 

يقول حسين محمد فهيم في كتاب »أدب الرحالت«. 
وعلى أيِّ حال فإن الرحالت الخيالية في األدب العربي بدت 
مبنية أساساً على التصوُّر الشعبي األسطوري ألسطورة شيطان 
لبديع  اإلبليسية«  »المقامة  في  جلياً  ذلك  ظهر  كما  الشعر 
الزمان الهمذاني، و»رسالة التوابع والزوابع« البن شهيد )992 
- 1035م( والتي كان هدفها احتواء قضايا األديب في عصره، 
وإعطاء  واألدب  بالفن  تُْعنى  لبيئة  االجتماعي  الوجه  وعكس 
تصوُّر  طيّاتها  بين  الرحلة  حملت  كما  لألدب،  العظيم  الوزن 
بعض الشعراء األدبي والفكري للجّنة والنار )»رسالة الغفران« 
للمعّري و»ثورة في الجحيم« للزّهاوي(، وإن كان هذا التصوُّر 
متأثِّراً بالثقافة القرآنية والنبوية فهو يحفظ لألديب خصوصية 
الموت  عالم  إلى  الرحالت  بعض  واتَّجهت  والتصوُّر.  الرؤية 
والبرزخ تحمل إليه أرواحها المتعبة عساها تجد في هذا العالم 
الرهيب خالصاً لها. ولعلَّ خير ما يُختم به في هذا المقام قول 
أهمية عن  تقل  ال  الخيالية  الرحلة  »إن  فهيم  حسين محمد 
المعرفة  إن  مقولة  إلى  تنتهي  كلتَيهما  ألن  الفعلية  الرحالت 
ل من طريق المعرفة باآلخر، وأن الرحلة أياً كانت  بالذات تتأصَّ

فهي في نهاية األمر جزء أصيل من الحياة اإلنسانية«.
وقد زاد أحمد الطاهر مّكي نوعاً آخر من الرحالت وهو رحالت 
القراءة التي يتّم فيها سفر اإلنسان إلى بالد أخرى، من طريق 
رحالت قام بها آخرون. فتكون عالقته بهذه البالد غير مباشرة، 
الشاعر  رحالت  الرحالت  من  النوع  هذا  على  مثال  وخير 
شاتوبريان )1768 - 1848( الذي ظلَّ يحلم برحالت قام بها 
الالتينية دون أن  آخرون، ووصف من طريقهم غابات أميركا 

يذهب إليها، وذلك في روايته »أتاال«.
هي  األدب  من  النوع  هذا  في  المعنيّة  الرحالت  إن  وبرأيي 
الواقعية الفعلية المباشرة وما أكثرها، وال أسلم البتَّة بانضواء 
إليها سابقاً، وال حتى  المشار  أشكالها  بكل  الخيالية  الرحالت 

الذي  هذا  الرحالت«.  »أدب  مسّمى  تحت  القراءة،  رحالت 
أُدخلت عليه مجموعة كبيرة من الكتابات المختلفة في نواح 
دة، سواء من حيث أسلوب الكاتب أو منهج الكتابة، أو  متعدِّ
الكاتب إلى غير ذلك. فمن هذه  إليه  الذي يتوّجه  الجمهور 
السندباد«  الشعبية مثل »رحالت  الخيالية  الكتابات: القصص 
الة الُمدمن على الرحلة، والقصص األدبية  الذي يُعدُّ رمز الرحَّ
مثل قصة ابن الطفيل »حي بن يقظان« و»رسالة الغفران« ألبي 
المعّري والكوميديا اإللهية لدانتي و»روبنسون كروز«  العالء 
لدانيال ديفو و»رحالت جاليفر« لجوناثان سويفت، أضف إلى 
عن  بحثاً  أصحابها  بها  يقوم  التي  الخيالية  الرحالت  كل  ذلك 
من  األوتوبي  األدب  ضمن  نصنِّفها  )والتي  الفاضلة  المدينة 
أمثال »مدينة الشمس« لتوماسوكامبانيال - 1920، و»رحلة إلى 
إيكاريا« لكابيت - 1845...(. باإلضافة إلى المالحم الشعرية 
واألدبية الكبرى في تاريخ اإلنسانية، والتي انْبََنْت فيها الرحلة 
على بعض الوقائع التاريخية أو الشخصيات الحقيقية في عصر 
التي  الملحمة  لبناء  العنان  ليُترك لخيال الشاعر  من العصور، 
هي خالصة رؤية المجتمع لقضاياه الكبرى في مرحلة زمنية 
معيّنة، ومن أشهر هذه المالحم: »ملحمة جلجامش« البابلية، 

و»ملحمة األوديسا« اإلغريقية.
بل إنهم أدخلوا حتى أدب الخيال العلمي، وهو أحدث أنواع 
كل  ألّن  إال  لشيء  ال  الرحالت«،  »أدب  ى  ُمسمَّ تحت  األدب، 

هذه األعمال تُبنى في جوهرها على حكاية رحلة.
ى  ال أرى جدوى من إدخال كل األعمال السابقة تحت مسمَّ
هذا  تحت  االنتماء  شرط  أن  أرى  ألنني  الرِّْحالت«  »أدب 
ى ليس مجرّد حكاية رحلة كما ذهب إلى ذلك معظم  المسمَّ
هذه  أن  ذلك  بتفاصيلها،  االهتمام  من  بد  ال  بل  الدارسين، 
الة،  د الذات بذات الرحَّ التفاصيل هي التي تجعل القارئ متوحِّ
لتفاصيلها،  بالرحلة من خالل قراءته  فيصبح هو نفسه يقوم 

الة رحاله. بدءاً من مسارها وانتهاًء بآخر محطة يحطُّ بها الرحَّ
أشكالها،  بكل  الخيالية  الرحالت  من  الموقف  هذا  أقف  وإذ 
وكل األعمال األدبية التي أُدرجت تحت أدب الرِّحالت، فإنني ال 
أدَّعي السبق في ذلك؛ إذ أشار إلى هذه القضية أحمد الطاهر 
ث عن أنواع الرحالت دون أن يُدلي بمبرِّره  المكي عندما تحدَّ
في ذلك. في حين صّرح فؤاد قنديل في كتابه »أدب الرحلة في 
التراث العربي« برفضه المطلق مبيِّناً األسباب الدافعة إلى ذلك؛ 
إذ يقول: »يحق لنا أن نقف بغير قليل من الدهشة أمام بعض 

بحث

الخامسة عالوي
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سومريات

ظّل مفّكرو الجماليات في الفكر العربّي واإلسالمّي 
التي  التصوُّرات  عن  بحثاً  مكان  كل  في  ينّقبون 
يمكن أن تشكِّل منظومة معرفية لمفهوم الَجمال 
في الثقافة العربية، وسعى بعضهم إلى إعادة تركيب »نظرية 
جمالية« انطالقاً من بعض الكتابات والتأمُّالت الفلسفية التي 
ال تمّس الموضوع مباشرًة كالذهاب إلى أبي حيّان التوحيدي 

وإخوان الصفا مثالً.
قراءة  لتقديم  إمكاٌن  ثّمة  الموضوعية  التفسيرات  جوار  إلى 
ل�»سورة  الكبار،  المسلمين  المتصّوفة  طريقة  على  تأويلية، 
للَجمال  ُمبكِّر  تقديم مفهوم  األخيرة يمكنها  يوسف«. وهذه 
رة الُمشار إليها.  في النص األّول الذي يسبق الكتابات المتأخِّ
فهي تعالج الغواية الجسدية بمقدار ما تعالج الغواية الجمالية 
ه:  وّي بالروحّي على أشدِّ التي يكون فيها اختالط الحسّي اللذَّ

وهذا األمر حاضر في اللغة التشكيلية بجميع 
األدبية  األعمال  في  كما  وتواريخها  أنواعها 

بجميع ضروبها.
ل�»الجمال  مجاز  سوى  ليس  يوسف  النبي 
بأعلى  للجمال  ص��ورة  إال  ليس  المطلق«، 
الذي  بالمعنى  »ص���ورٌة«  يوسف  أشكاله. 
المحكيات  ف��ي  ال��م��ف��ردة  فيه  نستخدم 
المفردة،  عبر  التعبير،  تبتغي  التي  المحلّية 
زليخا  العزيز،  امرأة  أما  الرفيع.  الجمال  عن 

كما  بالصورة  االستسالم  حّد  الُمنبِهرة  المتلقية  فليست سوى 
والسورة  النص.  ثنايا  في  الموجودة  الواضحة  اإلشارات  تُرينا 
حياة  في  متوتِّرة  لحظًة  وتسرد  آية،   111 آياتها  وعدد  مّكية 
النبّي وتلك السيّدة المأخوذة المتولِّهة بجماله عندما »راوَدتُْه 
َهيَْت  وقالت  األبواَب  وَغلَّقِت  نفسه  عن  بيتها  في  هَو  التي 
ر فعل المراَودة، الضارب في الشعرية، بأنه طلُب  لَك«. ويُفسَّ
المعسول،  بكالمه  الُمخاِدع  يفعل  كما  ولين  برفٍق  المواقعة 
ة هيامها بجماله. هناك لحظة ضعف إنسانية  دليالً على شدَّ
ْت به وَهمَّ بها لوال  عالية يشير النص إليها بالقول: »ولقد َهمَّ
بتأثيرات  تتعلَّق  الواقعة  أن  على  دليالً  ربِّه«  بُرهاَن  رأى  أن 
الجمال.  مقام  والمتلّقي( في  )الباعث  الفاعلَين  بين  متبادلة 
قُبٍُل  من  قُدَّ  قميُصُه  كان  »إن  للجميع:  معروفة  القصة  بقيّة 
ُدبٍُر  من  قُدَّ  قميُصُه  كان  وإن  الكاذبين.  من  وهَو  فََصَدقَْت 
البيِّنة على زليخا.  تقع  الصادقين«، عندها  فكذبْت وهَو من 

لقد ورَّطها جمال الصورة بما ال تُحَمد عقباه اجتماعياً. في تلك 
اللحظة نحن ال نعشق »صورًة جميلة« بل زوجاً رسمياً ونهائياً.

نالحظ أن المشهد يدور في »بيئة مدينية« مالئمة للتأمُّالت 
قالت  المدينة«.  في  نِْسوٌة  »وقال  بها:  والشغف  الجمالية 
النسوة إن زليخا تراود فتاها عن نفسه ألنه قد »شغفها ُحبَّاً«. 
يقع الحديث إذاً عن حب وليس عن شبق، عن تعلٍُّق ُمَوْسوس 
النبي يوسف. ولكي  إليها  التي يرمز  بالصورة  بصورة جميلة، 
تبرهن لهنَّ زليخا أن األمر يتعلّق ب�»َجمال عاٍل« وإنها مشغوفة 
بفكرة الجمال الخارق وليس شيئاً آخر بالضرورة: »أَْعتََدْت لَُهنَّ 
ا  ُمتَّكأً وآتْت كلَّ واحدة منهنَّ سّكيناً وقالت اْخرُْج عليهنَّ فَلَمَّ
رأيَنُه أكْبَرْنَُه وقَطَّْعَن أيديهنَّ وقُلَن حاَش للَِّه ما هذا بََشراً إْن 
هذا إال َملٌَك كريٌم. قالت فََذلُكنَّ الذي لُْمتنَّني فيه ولقد راودتُه 
عن نفسِه فاستَْعَصَم...«. هذه اللحظة دالّة بل بالغة الداللة 

في تأويل معنى الجمال القرآني. كان الجمال شديد الوطأة، 
ى يشير  ُمسمَّ دة بشخص  ليس سوى ظاهرة متجسِّ وهو هنا 
رت  إلى مبدأ الجمال، وليس إلى مبدأ الشبق الذي طالما فُسِّ
به السورة، ألنه ال يمكن لجميع هاته النسوة أن يُعلنَّ كلُّهنَّ 
ُمرتَّبة  لحظة  وفي  شبقية صريحة  ة  لذَّ عن  واحدة  برهة  في 
مسرحياً مثل تلك التي تسردها السورة. إن قوَّة تأثيرات هذا 
أيديهنَّ  النسوة إلى قطع  الجمال غير محسوبة، ولقد قادت 
بالسكاكين، وهذا فعل آخر محض رمزي ال يمكن فهمه، مرَّة 
أخرى، إال بدالالته المجازية وليس الحرفية، كأن السورة تُشير 
للكائن  ية  السرِّ األعماق  من  منبثقة  شعورية  ال  حركة  إلى 
إلى  ينتمي  إنه  العادي:  الجمال غير  تأثير  قوَّة  إزاء  اإلنساني 
َملٌَك...«. هنا تكتمل  إْن هذا إال  بََشراً  عوالم سامية »ما هذا 
دائرة الداللة وتتَّضح، فتقول إن الجمال ظاهرة خارقة للعادة 
تبعث في آٍن واحد على السعادة والمرارة، وهو ما عبَّر عنه 

الكثير من الشعراء الحقاً بمناسبات أخرى: »أجلسُت الَجمال 
على ركبتي فوجدته ُمرَّاً« على ما يقول الشاعر آرتور رامبو في 

القرن التاسع عشر مثالً.
المعاصرون لم يكونوا بعيدين عن تأويل جماليٍّ  رون  المفسِّ
الصعبة  والفرضيات  اإلف��راط  بعض  مع  به  نقول  الذي  مثل 
كالزعم أن هناك كالماً محذوفاً قبل فعل تقديم السّكين حيث 
مْت المرأة لصاحباتها الطعاَم وأنواع الفاكهة ثم أعطْت كل  قدَّ
«... إلخ.  واحدة منهنَّ سكِّيناً لتقطع به »وقالت اْخرُْج َعلَيهنَّ
ما عدا هذه الفرضية يقبل المؤوِّل اإلسالمي التقليدي تفسيَر 
وُدهشَن  جماله  من  بُهتَن  أنهّن  بمعنى  أَكبَرنَُه«  رأيَنُه  ا  »فلمَّ
« أي جرحَن أيديهّن بالسكاكين لفرط االنبهار  »وقَطَّعَن أيديهنَّ
المفاجئ »وقُلَن حاَش للَِّه« أي تعالت عظمته في قدرته على 
خلق مثله: »ما هذا بََشراً« أي ليس هذا من البشر »إْن هذا إال 
َملٌَك كريٌم« أي أن هذا الجمال الفائق والحسن 
الرائع، الروحاني، مما ال يكاد يوجد على األرض. 
هذه  فيه«،  لُْمتُنَّني  ال��ذي  فََذلُكنَّ  »قالت 
المنتصرة: هذا هو  األخيرة  زليخا  عبارة  هي 
الجمال الباهر الذي ال ناُلم على التعلُّق به. إن 
فكرة العصمة من الغواية بالجمال الخارجّي، 
ر منها اإلسالم كثيراً: بهرج الحياة.  الصورة، يُحذِّ
لكن هذا الجمال هو الفحوى األولى واألخيرة 
م  ألّي »درس جمالّي« قديم ومعاصر. وعنه يقدِّ
ونحن  حقيقية  واقعة  الجمال  ِفْعل  استعارياً:  تصوُّراً  القرآن 
مأخوذون بها، ألن امرأة العزيز وصاحباتها لسَن سوى برهان 
على ذلك مهما اتََّهْمنا قصوَر وعيهّن. كيد الجمال ُمبَرَهٌن عليه 
ولم يقمَن البتَّة برفضه، لذلك وقعْت إدانتهنَّ في النص القرآني. 
إنهنَّ لذلك استعارة لمتلّقي الجمال الملموس. علينا أن نخشى 
أمام  بالهزَّة  نُصاب  أن  علينا  ممنوع  اه:  نتلقَّ وال  الجمال  هذا 
»جمال الصورة«، لكن مسموح لنا أن نفعل أمام النص الشعري 
المكتوب بالكالم أو الصورة الشعرية مثالً. هزَّة األريحية للشعر 
كما يقول األقدمون. هنا يقع كل فهم النص القرآني للجمال. 
أو  الذهنية  الصورة  بالصورة، لكنه ال يرفض  إنه يرتاب عملياً 
الشعرية، رغم أنه أداَن نظرياً الشعراء الغاوين بمرارة. أُدينْت 
أمام  فعلَن  ولو  الصورة  أمام  بهزٍَّة  أُِصبَن  ألنهنَّ  صويحباتها 
بيت شعري فستكون إدانتهّن أقلَّ قسوة وسيبقين في سياق 

الغاويات ال أكثر وال أقل.

رأي

شاكر لعيبي

»بَلبَال« كلمة سومرية مؤلَّفٌة من 
مقطَعين متشابَهين هما: بال بال.  
والمقطع الواحد يعني بالسومرية 
»تغيّر« وهكذا يكون معنى الكلمة كلّها هو 
»تغيّر تغيّر«، وربّما يعني ذلك »تغيّرات« أو 
الشعر  من  نوع  على  يدّل  وهو  »تبّدالت«، 
لحنيّة  تغيُّرات  أو  الت  بتبدُّ يُؤدَّى  كان  الذي 

وإيقاعيّة عديدة.
ويكون البلبال، في الغالب، حواراً بين شخَصين 
أو حواراً بين شخص ومجموعة )كورس(، لكنه 
يمكن أن يكون على لسان شخص واحد، وفي 
ن إعادات متغيِّرة  كل األحوال يجب أن يتضمَّ

اللحن واألداء.
تؤّشر  التي  المونولوغات  أو  الحوارات  إن 
)مقاطع(  وهالت  على  تحتوي  ك�»بلباالت« 
الشعر  طبيعة  حسب  ثابتة  أو  متغيِّرة 
وموضوعه. وغالباً ما كانت البلباالت السومرية 
وِدموزي،  إنانا  العاشَقين  اإللَهين  حول  تدور 
أو حول من يُمثِّلهما، الملك والكاهنة العليا، 
في احتفاالت رأس السنة السومرية )زكمك( 
لقاءهما  تصف  فهي  ولذلك  الحقاً،  أكيتو  أو 

ر احتواء البلبال، عادًة،  الجنسي وهو ما يفسِّ
بالصور  ُمثقلة  إيروسية  وحاالت  صور  على 

الجنسية الباذخة.
والحقيقة أن البَلبَال هو عبارة عن نشيد تالوٍة 
المعروفة  الغنائية  »الردَّات«  بطريقة  موقَّع 
حالياً في بعض أشكال األداء الغنائي للتعزيات 
من  المقصود  بالضبط  هو  وهذا  الحسينية، 
اإليقاع.  المختلفة  )ال��رّدات(  فهي  التغيّرات 
المنشدات  »المالّيات«  عند  هذا  ويتّضح 
الواحدة  تبدأ  حيث  الحسينية  العزاءات  في 
منهن بالترنيم بصوت رخيم ذي طبقة لحنيّة 
خافتة وتتبعها النساء الالطمات بخّفة بترديد 
هذا اللحن  بالطبقة نفسها، لكنها سرعان ما 
تتصاعد بسرعة لحنية عالية وسريعة ويفعلن 

ذلك مثلها وهكذا... إلخ.
مقتصراً،  كان  فقد  سومر  في  يحصل  ما  أما 
في الغالب، على الصور اإليروسية والعاطفية 
بين حبيبَين على لسان منشدة وكورس، حيث 

تؤّدي المنشدة دور إنانا.
بَلبَال  هو  السومرية  البَلبَاالت  أشهر  ولعّل 
من  م(  ق.   1964  -  1972( سين  شو  الملك 

ساللة أور الثالثة، الذي يأخذ دور دموزي مع 
إنانا  دور  تأخذ  التي  كوباتم  العليا  الكاهنة 
المؤدِّيات  من  مجموعة  مع  له  تنشد  وهي 

هذا البلبال اإليروسي الجميل:

»رَُجلي، رَُجل قلبي
تَك طيِّبٌة كالعسل لذَّ

فتاي، رجل قلبي
تَك طيِّبٌة كالعسل لذَّ

أنت سحرتني، كلّي لك
مناي، يا حبيبي، تشيلني لمضجعك

أنت سحرتني، كلّي لك
مناي، يا فتاي، تشيلني لمضجعك

دعني أداعبك يا حلو
وأحصل على عسلك

في مضجعك لمرَّات عديدة
دعني أتمتَّع بحالوتك
دعني أهبك لمساتي

يا حلو يا حبيبي 
دعني أحصل على عسلك.

أصبحَت فتنتي يا رجل
َك ألهبك نفسي كلِّم أمَّ

كلِّم أباك ليجلب هداياه
أعرف من أين أهبَك متعة الجسد 

نم عندنا يا حبيبي حتى الصبح

قلبك أعرف كيف أُبهجه 
نم عندنا يا فتاي حتى الصبح

وألنك وقعت في حبّي 
فال بد أنت تالطفني

يا موالي ويا مالكي الحارس

يا شو سين الذي يُفرح قلب إنليل
أنت لي طالما تمحني مداعبتك الحلوة

ضع يدك على هذا المغطّى
أبوس يدك

ضع يدك عليه كما تضعها على كأس المكيال
كأس  على  تُغلقها  مثلما  عليه  أغلقها  ثم 

الخشب«.

ترجمة: خ. م

خزعل الماجدي

أنت ال تكتب
تقرأ  ف��ح��س��ب  أن���ت 

أعماقك.

أنت؟
إنك لست موجوداً حتّى

كل ما عداك هو الموجود
هو أنت

مطلقاً
ومن دونك

قلبك 
ليس لك

من  تخفق  التي  نبضاته  تلك  وال 
أحضانك

ذلك وقع خطوات وحدتك
مرخية ذراَعيها على أوردتك

تلك ساعة األبد
تتكُّ

مشيرة إلى اللحظة

واألفكار كالماء
إذا ما أنت عاندتَها عاندتك

وإذا ما استرخيَت في أحضانها
هدهدتَك كأّم 

أو كنسيم

في كلمة »غابة«
هنالك كل الغابات

والبحار جميعها
غريقة كلمة »بحر«

إنها أقدارنا نفسها
مترقرقة

من أعماقنا
ومن حولنا بال نهاية

اقتَين تَيها الخفَّ وعلى ضفَّ
تتفتَّح يانعة

أزهاُر الدهشة الحمراء
مساكن الرّب

ذات الرحيق المشتعل
ورياض الصمت الطروب.

حفريات

»ولقد  إليها:  ال��ن��ص  يشير  عالية  إنسانية  ضعف  لحظة 
ربّه«  برهان  رأى  أن  لوال  بها  وَه��مَّ  به  ْت  َهمَّ
متبادلة بتأثيرات  تتعّلق  ال��واق��ع��ة  أن  على  دل��ي��اً 



بهدوِء زهرة نبتت على جانب طريق، وذبلت دون 
دعد  السورية  الشاعرة  ولدت  ما؛  صخباً  تثير  أن 
حداد في الالذقية عام 1937، وتوفيت في دمشق 
عام 1991، تاركًة ثالث مجموعات شعرية، والكثير من الكتب 

والكتابات، المنشورة وغير المنشورة، في مجاالت أخرى.
بدأت دعد حداد حياتها في بيت يهتّم باألدب والفّن، وكانت 
تقرأ بغزارة في صباها، لتبدأ، بعد هذه القراءات، كتابَة الشعر 
النثر،كما أغلب معاصريها؛ »كتبُت الشعر  الموزون، ومن ثّم 
باكراً وبدأت بالشعر الكالسيكي المقّفى، ثم تحرَّرت من بحور 
أكتُب  أحياناً  الحر...  الشعر  واتجهت صوب  واألوزان،  الشعر 

الشعر المقفى لكن ال أعرف كيف يتحوَّل إلى قصيدة نثر!«. 
خطأ  »تصحيح  األّول  الشعري  عملها  صدر   1981 عام  في 
الموت«، الذي جاء كرّد فعل على موِت أختها الشاعرة نبيهة 
حداد، المكتنزة السمراء، كما تقول دعد في قصيدة لها تحمل 
ت قامتها كجذع  عنوان المجموعة نفسه: »مكتنزة سمراء/ شدَّ
بلطف/  األبيض  السقف  نحو  رأسها  ورفعت  مقطوع/  شجرة 
وابتسمت/ ثم.../ غابت/ في غرفٍة ستائرها قرمزية/ وهواؤها 

بلون الرصاص«.
صدر  واأللم،  والوحدة  الموت  صداقة  من  أعوام  ستة  وبعد 
ابتداًء  فيه،  تعلن  الذي  تكفيني«،  خبز  »كسرة  الثاني  عملها 
ِف المتصوِّفة والزاهدين، وسخريِة الذين  من العنوان، عن تقشُّ
الكثيرون(  يقرأها  )التي  رة  المزوَّ وغير  األصلية  النسخَة  قرأوا 
من كتاب الحياة : »كسرة خبز تكفيني.../ ال أحد يستطيع أن 
يسكن في قبري/ أنا من تحمل الزهور إلى قبرها وتبكي من 

ة الشعر/ أغمضوا أعينكم.../ سأمرُّ وحيدة كحدِّ الرمح«. شدَّ
قليلة،  بأسابيَع  حياتها،  ُسلَّم  على  درجة  آخر  تصعد  أن  قبل 
أنجزت دعد مجموعتها الشعرية الثالثة واألخيرة »الشجرة التي 
تميل نحو األرض«، والتي صدرت عام 1991 بعد وفاتها ببضعة 
أشهر. في هذه المجموعة تعترف دعد بأنها هي التي تميل 
نحو األرض، مستكملًة ما بدأته منذ عملها األول، بطرح أسئلة 
الفقر...  الحب،  اليأس،  الخلود،  األلم،  الحزن،  الوحدة،  كثيرة: 
لتلك األسئلة، سوى الموت،  إال أنَّ أحداً لم يكن يملك جواباً 
الذي لم يتأّخر كثيراً هذه المرّة عن موعده السّري معها، بينما 
لم يستطع أحٌد ما تصحيَح خطئه، مثلما فعلت الشاعرة في 
عملها الشعري األول. وفي هذه المجموعة، أيضاً، تنبَّأت دعد 
حداد بموتها حين قالت: »ال شيء أقوى من رائحة الموت في 

الربيع«، وهي التي رحلت في السابع والعشرين من نيسان، 
آَن مراهقة الربيع. تقول حول اختيارها لهذا العنوان، تحديداً، 
لمجموعتها : »منذ عشرين عاماً وأنا أراقب الشجرة التي تطّل 
إال  السماء،  نحو  تتَّجه  كانت  األشجار  عليها... معظم  نافذتي 

هذه الشجرة ما زالت تميل نحو األرض«.
»كثيراً  تقول:  حيث  القراءات  غزيرَة  حداد  دعد  كانت  وإذا 
إلى  أو وجبة طعام، لكنني أذهب  بين شراء كتاب  ما أحتار 
الكتاب«، فإنها غزيرة الكتابة أيضاً، إذ إن الشعر بالنسبة إليها 
أقرب ما يكون إلى رغيف الخبز اليومي، فالكثير من قصائدها 
داً في  مؤرَّخ في أيام ولياٍل متقاربة، وبعضها يحمل توقيتاً محدَّ
رة من الليل، ففي مجموعتها الشعرية األخيرة، نجد  ساعة متأخِّ
إحدى عشرة قصيدة مكتوبة في يوم واحد، األمر الذي يدفع 

بع. إلى الظّن بأن ما نُشر من شعرها قد ال يتعّدى نسبة الرُّ
تقول دعد عن الرَِّحم التي تولُد منها قصيدتُها: »تولُد القصيدة 
عندي إثر حاالت توتُّر نفسّي حاّد مرفقة بهواجس وعذابات 
هذه  في  اليائسة...  الضحكة  وانحباس  الدمع  غّصة  تشبه 
الطقوس النفسية الفظيعة يولد عندي النص الشعري، ويعقبه 
تعب مسّر ثم تخّف عندي حالة الحزن المريرة، وأشعر بهدوء 

نفسي نسبّي... يبدو أن الشعر يغسلنا من مرارة األحزان«.
والفقراء  اق  العشَّ مقاس  على  قصائَدها  الشاعرُة  ل  تُفصِّ
والجمال،  الخير  نحو  ينزع  »شعري  واألح��رار:  والمساكين 
المساكين  البسطاء  الناس  نحو  فيه  أتجه  إنساني  طابع  فيه 

والفقراء... والباحثين عن فسحة حّرية... إنني أبحث في شعري 
عن قارّة من الحّرية المطلقة«. وألن العالم الحالي في رأيها 
فإنه من  باآلخرين،  الشعور  الظلم والقسوة وقلّة  مبنيٌّ على 
غير المستغرب أن نجدها تستنجد بالطبيعة، بالحائط، بالثلج، 
بالحجر، بالضوء: »الحائط بارٌد يا أّمي!/ والثلُج قادٌم/ وها هو 
صوتي يناديِك/ من خلِف األحجاِر والتراِب«، و: »ال شيء سوى 
واالصطدامات  البعيدة/  المتناثرة  واألضواء  والعيون/  الليل 
ة صوٍت/ وكالٍب ضالٍّة وحيدٍة/ يا لصوت األقدام  الرقيقة/ وبحَّ

تحت النوافذ«.
لم تكمل الشاعرة دراستها الجامعية، كطالبة في كلية اآلداب 
- قسم اللغة العربية، بل التفتت إلى دراسة اللغتَين الفرنسية 
األثناء  هذه  وفي  والرسم،  الموسيقى  درست  كما  واأللمانية، 
ال  كما  لألطفال،  قصيرة  قصصاً  وكتبت  أيضاً،  النحت  مارسِت 
تقلُّ تجربتها المسرحية أهميًة من ناحية التجديد واالختالف 
عن تجربتها الشعرية. إال أن دعد حداد ال تعترف بكّل هذا؛ بل 
تعتبر تجاربها خارج الشعر ناقصًة وغير مكتملة. فهي الفتاُة 
الشعر ويكتبها: »الشعر سرقني من كل  لتكتب  ُخلَِقْت  التي 
شيء... الشعر هذا الهّم الجميل، هو أمتع الهموم، إنه عالمي 

الذي أعشق« .
في المسرح، كتبت دعد حداد الكثير من النصوص المسرحية، 
الزهور  »بائع  السماء«،  في  واحد  األرض  في  »اثنان  مثل: 
فة«، »فقاعة صابون«، »سأحكي لكم قصتي«، »الهبوط  المجفَّ
المسرحية  تجربتها  متابعي  جميع  ويتفق  مغلقة«...  بمظلّة 
فنرى  وأسلوباً...  وأداة،  لغًة،  وغرائبيته،  طرحها  حداثة  على 
في »الهبوط بمظلّة مغلقة« األجواَء الغريبة التي تتحرّك فيها 
كائنات شبه دودية وأخرى شبه شيطانية وكائنات شبه بشرية 
مع زعيم كوكب متخيَّل، وتدور أحداثها في حالة من الذعر 
المسرحية  غرابة هذه  ويزيد من  البشرية،  الساللة  وانقراض 
أنها تبدأ من الفصل األخير، اعتماداً على تقنية »الفالش باك«، 
معاصريها  قبل  من  آن��ذاك؛  تُستخدم  كانت  ما  ن��ادراً  والتي 

المسرحيين، على األقل.
أما على الصعيد الفّني )رسم، نحت، موسيقى(، فرغم أن دعد 
حداد لم تستطع )أو ربّما لم تُرِد( الصعوَد بتجربتها الفّنية إلى 
المكان الذي وصلته تجربتها الشعرية، إال أنها، وبذكاء كبير، 
استطاعت االستفادة من مواهبها هذه في دعم نّصها الشعري 
وبحركة  اللون  بموسيقى  القصيدة  ي  تُوشِّ فتراها  وخدمته؛ 

بورتريه

صيني  شاعر  يانغ  جيفري 
أميركي، وهو مترجم ومحرِّر 
دايركشنز«.  نيو  »دار  في 
غري  )دار  سمك«  »ح��وض  كتابه 
وولف( فاز بجائزة »بين - أوستيرويل 
في  له  وستصدر   ،2009 عام  للشعر« 
خريف 2011 مجموعة شعرية بعنوان 
»خط الزوال«. تَرجم من الصينية إلى 
بعنوان  شعرية  مجموعة  اإلنكليزية 
شي  سو  للشاعر  شرقي«  »ُمنَحَدر 
وكذلك مجموعة من الشعر الكالسيكي 
الصيني بعنوان »إيقاع 226«. ستصدر 
حّررها  أنطولوجيا   2011 ربيع  في  له 
وبحار«  ووح���وش  »ط��ي��ور  بعنوان 
وكذلك  الطبيعة،  عن  قصائَد  نت  تضمَّ
كتاب  بتحرير  ومير  ناتاشا  مع  قام 
جميلة«.  إشارة  ثمة  »خطَّان:  بعنوان 
للشاعر  دي��وان  بترجمة  حالياً  يقوم 
»مراثي  بعنوان  إيكزوبو  ليو  الصيني 
المنتظر  ومن  حزيران«  من  الرابع 
غري  »دار  لدى   2012 عام  ص��دوره 

وولف«. 
»ح��وض  كتابه  م��ن  مختارات  هنا 
سمك«،  تُرجمت عن اإلنكليزية وتُنشر 

بالتنسيق معه. 

الواليات المتحدة
الواليات المتحدة سمكة صغيرة

برأس مزيَّف، أو سمكة كبيرة
بحراشف مزيَّفة، أو حلم

السمكة الكاملة
يتحوَّل إلى كابوس؛
أو سمكة بفم كبير 

ية مثل ذرَّة، أو سمكة سرِّ
ى أورغان، ميلون، كارليل؛ تُسمَّ

روكفيلير، أو سمكة تأكل

ذيلها، أو سمكة غير شرعية
تحترم هي قوانينها،

أو سمكة بنظام دورّي
لذهب أسود، أو جيش من سمك آلّي؛

السمكة  وكأنها  تتصرَّف  سمكة  أو 
الوحيدة؛

أو سمكة يابانية، أو سمكة إسرائيلية؛
م البحَر كلَّه؛ أو سمكة تُسمِّ

أو سمكة تستهلك البحر كلَّه؛
أو سمكة أكلْت أسالفها، أو
سمكة بحياتَين، أو سمكة

امة؛ خارج الماء مربوطة بكمَّ
أو سمكة مقليّة، أو سمكة سمينة، أو 

سمكة حمراء؛
أو سمكة ال يُعجبها جلدها؛
أو سمكة ُمعلَّبة، أو سمكة 

مسلمة شيعية بتربية بروتستانية؛
حقل  عبر  تسبح  عمياء  سمكة  أو 

ألغام؛
أو سمكة منقرضة في متحف؛
أو سمكة بمقالة مليئة باألمل؛

أو ليست فعالً سمكة
إنما روبيان. 

دولفين
اعتقَد اليونانيون بأن الدولفينات

كانوا في األصل أناساً.
النهر الصيني دولفين كان اآلهة.

يُخبرنا العلماُء بأننا إذا
أعدنا ترتيب بعض جيناتنا،

فأننا سنصبح دولفينات.
ماً حقيقياً؟ ألن يكون ذلك تقدُّ

سمكة الفالوندر
صامتة على سطح البحر الرملي،

تناُم سمكُة الفالوندر. وعندما

تُقرُِّب وجهها، تنعكُس األبعاُد
وتُخفي الفالوندر

حلماً من الالنهاية.

غوغل
غوغل بحر من الوعي

كلما تكبُر، يصغُر البحُر.
مثل الساحر أوز، هي الكينونة األدرى

التي تعرُف ال شيء. المعرفُة
في األصل ال شيء سوى اختالف.

اكسْر موجة: معرفة تتطهَّر.

سرطان البحر
من المستحيل الشّك

في أسى سرطان البحر.
مثل رعشة بال كلمات،

يسري األلُم بيننا.
َصَدفة فارغة تنقُش

قواعَد األلم.
األسى واأللم فعالن

يصرف أحدهما اآلخر.
على قيد الحياة، سرطان البحر

الً في يغرُق في ماء طازج، ُمحمَّ
الثلج،  في  الً  ُمحمَّ الخشب،  نشارة 

الً ُمحمَّ
الً عمودياً في البولستيرين، ُمحمَّ

ماء شديد  في  ثلج هالمي، مغلياً  في 
الملوحة،

بالسّكين،  ُمقطَّعاً  مهل،  على  داً  مَجمَّ
مربوطاً، ُمثَبَّتاً،

ُمَكهَرباً، وفي النهاية
عاً مضغوطاً. ُمَموَّ

الواليات المتحدة ما زالت تستهلك
معظم سرطانات البحر في العالم.

الحرُب وحمايُة اإلنتاج الوطني:
سببان للمجاعة.

السكون: »مالءٌة سوداء فوق الثلج/ وفوق المالءة زهرة 
حمراء صغيرة/ والريح ثلجيّة عاصفة«، وأيضاً: »الغيرُة 
في شبابيك الصبايا، كالوروِد/ منقوشٌة على المزهريات 
وساللُم  ممزَّقٌة/  ُمسوَّدٌة  الحبُّ  والشاالِت/  واألثواب 
تصنيف دعد  فإنه يصعب  األحوال،  وبكّل  موسيقية«. 
حداد خارج الشعر، ألنها هي بالذات َمن رفضت كلَّ 
بعد قصة حب  تزوَّجته،  الذي  للشعر  شيء وأخلصت 

طويلة، فأنجبا ثالث مجموعات شعرية.
موقفه  عفش  أبو  نزيه  السوري  للشاعر  ويُحسُب 
اإليجابي والمساند لتجربة دعد حداد؛ إذ كتَب مقّدمة 
نحو  تميل  التي  »الشجرة  واألخيرة  الثالثة  مجموعتها 
إياه  يمنحها  لم  ما  مة  المقدِّ بهذه  وَمَنَحها  األرض«، 
فو الشعر العربي، من صدق االعتراف بفرادة هذه  مثقَّ
التجربة: »امرأة ال تشبه إال نفسها، تخترق جدار القلب 
بمهارة تليق بمالك )...( بإمكانها وحدها تصحيح خطأ 

الموت، بالشعر، أو بالحب، أو ربما بالموت نفسه!؟«.
وعلى الغالف الخلفي للكتاب نفسه، كتب المفكِّر أنطون 
مقدسي: »حين نقرأ دعد حداد نُدرك جيّداً أنه ال شيء 
يعوِّضنا عن الشعر. ألن الشعر الحق يُعيد إلى العالم 
براءته... وكذلك نزداد قناعة بأن األوزان والقوافي مجرّد 
أسطورة يتعلَّق بها الذين أعيتهم الحساسية الشاعرية. 
كل كلمة ترتعش كما يرتعش جنح عصفور صغير يلوذ 
د أن تكتب شعراً. إنها زفَّت  بصدر أّمه، ألن دعد لم تتعمَّ
بالمأساة عن طريق  المرّوع  العالم  زفَّت  أو   - الكلمة 

الكلمة«.
منذر  الشاعر  يؤكِّد  شعرها  وجود  استمرارية  وحول 
مصري أنه »مهما انعدم مصيرها الشخصي، فلن يكون 

النسيان مصير أشعارها«.
أما الشاعر بندر عبد الحميد فيقول: »إنها ال تخاف من 

اللغة، تغرف منها ما تريد وال تنحت«.
ما  ردَّ جميٍل على  إال  ليس  األعلى،  كُ�تَب في  ما  إذاً؟ 
تركته لنا دعد حداد، من شعٍر يمتدُح األلَم فينا، ويشير 
لنا بسبَّابته؛ أن نرى الحياَة من هذا الثقب الصغير »ليَس 
ثقب الجحيم...« وإنما ثقب الموت: كل نظرٍة إلى الحياة، 
بعين الموت، تعني الشعر، وكل شعر يعني دعد حداد، 
أمثالها! »المغمورين«  الشعراء  من  الكثير  يعني  كما 
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على  ال��وق��وف  أوالً  المفيد  من 
ارتبطت  التي  المصطلحات  بعض 
في  واضحاً  الخلط  وكان  بالكهنة، 
معرفتهم  رغم  العرب،  أذه��ان  في  بينها  ما 
الفطرية بمعنى كّل من هذه الكلمات. وهذا 
إن دّل على شيء، فإنما على احتواء الكاهن 

في الجاهلية على كّل هذه المعاني.
السجع: َسَجَع يَْسَجُع َسْجعاً: استوى واستقام 
وأَشبه بعضه بعضاً، والسجع: الكالم المقّفى، 
ع. وَسَجَع  والجمع أَسجاع وأَساجيُع؛ وكالم ُمَسجَّ
َع تْسجيعاً: تَكلَّم بكالم له  يَْسَجُع َسْجعاً وَسجَّ
ْعر من غير وزن، وصاحبُه  فواصُل كفواصِل الشِّ
اعٌة وهو من االستواِء واالستقامِة واالشتباِه  َسجَّ

كأَن كل كلمة تشبه صاحبتها...
ان: جمع الكاهن: معروف. كََهَن له يَْكَهُن  الكُهَّ
وتكهيناً،  تَكهُّناً  وتَكهََّن  كَهانًة  وكَُهَن  ويكُهُن 
األخير نادر: قَضى له بالغيب. األَزهري: قَلَّما 
يقال إاِل تَكهََّن الرجُل. غيره: كََهن كِهانًة مثل 
كَتب يكتُب كِتابة إذا تَكهََّن، وكَُهن كَهانة إذا 
صار كاِهناً. ورجل كاِهٌن من قوم كََهنٍة وكُهَّان، 
عن  نهى  الحديث:  وفي  الِكهانُة.  وِحرفته 
يتعاطى  الذي  الكاِهُن  قال:  الكاهن؛  ُحلْوان 
الزمان  مستقبل  في  الكائنات  عن  الخبَر 
الكهَّان: جاء  األسرار... وسجع  عي معرفة  ويدَّ
تركيباً إضافياً: المضاف مفرداً  مصطلحاً مركَّباً 
نكرة، المضاف إليه جمعاً معرفة... وكأن من 
وضع هذا المصطلح رأى أن السجع واحد عند 

مجموع الكهان.
العّراف: الكاهن؛ قال ُعْروة بن ِحزام:

»فقلت لَعرَّاِف اليَمامة: داِوني
فإنك إن أبرأتني، لطبيُب«

عي  الذي يدَّ الحاِزَي  م أو  الُمنجِّ بالعرَّاف  أراد 
علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه. 

هنا  ومن  والمتقن،  باألمور  العالم  الحكيم: 
ي أحد الكهنة بمحّكم اليمامة، وقد يكون  ُسمِّ

شاعراً أو قائداً أو شيخ قبيلة.

أقرب  من  وهو  النبوة...  يّدعي  من  المتنبِّئ: 
هذه المصطلحات إلى الكهانة)1(.

وحكم  وع��رف  تكهَّن  للكاهن  يقال  فكان 
وتنبّأ، ومنها جاء الخلط بين الكاهن والعرّاف 

والحكيم والمتنبّئ. 
التقطيع  على  يعتمد  أسلوب  فالسجع  إذاً 
المتتالي للكالم، تقطيعاً يتناسب مع المعنى 
في  التأثير  خالله  من  الكهَّان  حاول  غالباً، 
السامع، وإضفاء مسحة من القداسة والغموض 

على أقوالهم، وذلك من خالل أمور عديدة: 
من  غالباً  تتكوَّن  التي  المقتضبة  المعاني   -1
مبتدأ وخبر، أو فعل وفاعل، أو سؤال قطعي، 
أو وصف لبعض األحداث... إلخ، أو التغييب 

المعنوي الظاهر، وتعميق المعنى الباطن في 
شق  الكاهن  قول  ذلك  ومن  الكالم.  تالفيف 
تجزى  »يوم  القيامة:  يوم  يصف  صعب  بن 
فيه الواليات، يدعى فيه من السماء بدعوات، 
فيه  ويجمع  واألم��وات،  األحياء  منها  يسمع 
الفوز  اتقى  لمن  فيه  يكون  للميقات،  الناس 

والخيرات«.
أو قول الكاهن سطيح في وصف يوم النشور: 
»يوم يُجَمع فيه األولون واآلخرون، يسعد فيه 

المحسنون، ويشقى فيه المسيئون«. 
2- القوالب المتقابلة والمتناظرة التي تعتمد 
الحاّدة،  النهايات  والجرس،  الوقع  شّدة  على 

الشعر،  القافية في  النثر عن  التي تنوب في 
وتُغلق  للمتلّقي،  سمعية  استراحة  وتشكِّل 
جديد  معنى  بعدها  ليبدأ  بقسوة،  المعنى 
يُناظر األول أو يعاسكه، وهذا ما يفتح  آخر، 
مختلفة،  داللية  احتماالت  على  المعنى 
توحي بغموض ما، يقتضيه المعنى الديني أو 
ن معنى  الروحي المراد إيصاله، وأكثرها يتضمَّ
ذلك  ومن  االستفهام...  أو  الشرط  أو  القسم 
والليل  الخافق،  »واللوِح  زبراء:  الكاهنة  قول 
الطارق،  والنجم  الشارق،  والصباح  الفاسق، 
ختال،  ليأود  الوادي  إن شجر  الوادق،  والمزن 
ويرّق أنياباً ُعمال، وإن صخر الطوا لينذر ثقال، 

ال تجدون عنه معال«)2(.

المتميّزة  النصوص  من  نّص  أيضاً  ذلك  ومن 
األسلوب  عن  تبتعد  ال  والتي  الكهَّان،  لسجع 
ب�»سورة  ي  ُسمِّ ما  وهو  أنملة،  قيد  القرآني 
الِكبْر«: »وأما من استكبر. وبآياتنا كّذب وأنكر. 
العذاب  نُذيقه  ثم  األصغر.  العذاب  سُنذيقه 
ر.  مَسعَّ جحيٌم  األكبر.  ما  أدراك  وما  األكبر. 
ر. وما هو منها ُمحرَّر. يوم عن  وحميٌم ُمسجَّ
آياتنا أدبر. وقال ما لنا من مآٍب يُذكَر. إن هي 
إال أرٌض تجمع. وعظاٌم تهجع. وقبوٌر تبلع. كال 
سيُنَحر. ثم كال سيُنَحر. و ما له من مفر. ظن 

أن لن يقدر عليه رب البشر...«.
3- التركيز على األفكار، وهذا ما يُعطي الكالم 

بُعداً معرفياً أو لغوياً، يرفعه من مرتبة الكالم 
العادي المباشر إلى نوع من اإلنشاد الديني، 
الروحي  المخزون  كّل  تضمين  لذلك  الً  متوسِّ
والسياسي،  واالجتماعي  والثقافي  والمعرفي 
الذي يميّز الكاهن عن غيره، وال سيما الشاعر. 
نفس  في  التأثير  الشعر  غاية  تكون  حيث 
وجدانه  وتفجير  أحاسيسه،  وإثارة  المتلّقي، 
بالدرجة األولى، بينما السجع يعمل على إثارة 
األفكار، والتأثير في عقل المتلّقي، ودفعه إلى 
التفكير الما ورائي، واستحضار خبرات سابقة، 
المقتضب،  والتعبير  المركَّز،  القول  يجمعها 
سة،  مقدَّ فكرة  أو  سائر،  مثل  أو  حكمة،  في 
أو موعظة، وبالتالي تقديم منظومة أخالقية 
روحية دينية، ترسم عالماً ميتافيزيقياً، يحتاجه 
اإلنسان بالفطرة. ومن ذلك نّص من النصوص 
األيادي،  المتميّزة لقس بن ساعدة  السجعيّة 
يقول فيه: »اسمعوا وعوا. إن من عاش مات. 
ومن مات فات. وكل ما هو آٍت آت. ليٌل داج. 
ونهار ساج. وسماء ذات أبراج. إن في األرض 
لعبرا. وإن في السماء لخبرا. أقسم قس قسماً 
بعُد  ليكونن  رضا  األرض  في  كان  لئن  حتما. 
من  إليه  أحب  هو  ديناً  لله  إن  بل  سخطا. 
دينكم. بل هو المعبود الواحد. ليس بمولود 

وال والد. أعاد وأبدى. وإليه المآب غدا«)3(.
إلى  السحر  إع��ادة  على  الكهَّان  عمل  لقد 
بعدما  سيما  وال  أّخاذة،  شفهية  عبر  الكلمة، 
في  فانفردوا  سحر...  بكّل  الشعر  استأثر 
حفل  قلَّما  دينية،  روحية  بأبعاد  سجعهم، 
الشعر بها، إال عند من كان كاهناً وشاعراً في 
اآلن نفسه كأمية بن أبي الصلت، الذي أكثر 

من المعاني الدينية في شعره. 
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا اعتمد 
أسلوب  كتاباتهم  في  الجاهلية  في  الكهَّان 
السجع؟! والجواب يكمن في طبيعة هذا النوع 
من الكتابة واألهداف التي يصبو إليها أصحابه. 
فالمتلّقي عموماً )عرب شبه الجزيرة العربية( 

محظورات

من أصحاب البالغة، واللغة وتصاريفها، وأساليب القول، والتفنُّن 
في الكالم، غير أنه لم يكن يتكلَّف الكالم تكلُّفاً، بل كان يقول 
ما يدور في خاطره، تقوده فطرته وإحساسه بالوجود، معتّداً 
بت له فطرته وأطلقت العنان  بما سمعه، من أخبار وأشعار، هذَّ
لطاقاته الكامنة. فالسجع كان يمّر مرور الكرام في كالم العرب، 
وإن مرَّ فإنه أبعد ما يكون عن التكلُّف. بينما نجد أن الكهَّان 
المعنى  على حمل  قادراً  لهم، وخطاباً  راسخاً  اتَّخذوه أسلوباً 
المتلّقي بعمق ما يحمله هذا  إيهام  من جهة، والعمل على 

الخطاب من جهة أخرى. 
 

اإلسالم وضياع سجع الكهَّان
النصوص التي وصلتنا من سجع الكهَّان قليلة نسبياً، قياساً إلى 
عدد الكهَّان الذين ذكرتهم كتب التاريخ واألدب، حيث يزيد 
عددهم على خمسين كاهناً نذكر منهم: ورقة بن نوفل، وقس 
بن ساعدة األيادي، وشّق بن أنمار بن نزار، وأكثم بن صيفي، 
وأميّة بن أبي الصلت، وسطيح بن مازن بن غسان، ومسلمة 
بن حبيب، وربيعة بن ربيعة، وعرَّاف اليمامة رباح بن عجلة، 
وعرَّاف نجد األبلق األسدي، وزيد بن عمرو بن نفيل، والمأمور 
الحارثي، والكاهن الخزاعي، وعالف بن شهاب التميمي، وزهير 
بن أبي سلمى )الشاعر(، وزبراء كاهنة بني رئام، وكاهنة سهم، 
والكاهنة سجاح التميمية، وسويد بن عامر المصطلقي، ووكيع 
أنيس،  أبي  األيادي، وأبو قيس صرمة بن  بن سلمة بن زهير 
س بن أمية الكناني، وخالد  وعامر بن الضرب العدواني، المتلمِّ

بن سنان العبسي...)4(. وأسباب قلّة نصوص سجعهم كثيرة: 
1- ضياع معظم هذه النصوص واندثارها بموت أصحابها، سيما 

أنها لم تُدوَّن، وإنما تناقلتها الناس شفهياً. 
2- عدم إقبال الناس عليها، ألنها تخالف الكثير من المعتقدات 
الدينية السائدة آنذاك، ألن هذه النصوص، كما اعتقد الناس 
إلى  نظرتهم  أن  كما  عليه،  تحّل  لمن  لعناٍت  تحمل  آنذاك، 
معهم  يتعاملون  جعلتهم  متميّزة،  طبقة  أنهم  على  الكهَّان، 
بأّن ألصحابها قدراٍت  منهم  بالَغين، واعتقاداً  باحترام وخوف 
في  األول  المرجع  الكهَّان  هؤالء  كان  فقد  غامضة،  سحريًة 
الواقع، وفي  القبيلة من إشكاليات على أرض  كّل ما يعترض 
وشيوخها  القبائل  زعماء  كان  لذا  الروحية،  باألمور  يتعلّق  ما 

يتحّصنون بكهَّانهم، ويُخيفون أعداءهم بهم.
اإلب��ادة  حمالت  وش��ّن  الكهان،  لسجع  اإلس��الم  محاربة   -3
أعداء  واعتبارهم  الجاهلية،  كهنة  على  والجسدية  الفكرية، 
لواء  تحت  انطوى  من  إال  آن��ذاك،  الفتية  للدعوة  حقيقيين 
اإلسالم. فالحروب التي ُشن�َّت ضّد محكِّم اليمامة ومسلمة بن 
حبيب وكهنة اليمن، والنهايات التي انتهى بها هؤالء معروفة 
في كتب التاريخ والسيرة. وهذا شاهد على التصفية الجسدية 
ضّد الرأي اآلخر، الذي َوَجَد له مريدين وأتباعاً كثراً في جزيرة 
تنهار  الرسول،  موت  بعد  اإلسالمية،  الدعوة  )كادت  العرب 
بسبب ارتداد الناس عن اإلسالم، واتِّباعهم لمسلمة وقد تبعه 
ثلثا سكان شبه الجزيرة آنذاك، ولذا قامت حروب أبي بكر التي 

اشتهرت ب�»حروب الردَّة«(.
أما التصفية الفكرية فهي أكثر من أن تُحصى، في القرآن أو 
في الحديث النبوي، فقد ورد في الحديث: إن الشياطين كانت 
تسترُق السمَع في الجاهلية وتُلقيه إلى الكَهنة، فتزيُد فيه ما 
تزيُد وتقبله الكّفار منهم. وقوله أيضاً في الحديث: من أتى 

َعرَّافاً أو كاهناً فقد كفر بما أُنزل على محمد...)5(.
هذا على الرغم من أّن كهنة العرب كانوا من الحكماء، وكّل ما 

ُعرف عنهم، ونقلته إلينا كتب التاريخ، أّن أكثرهم اعتزل عبادة 
األصنام، وابتعد عن المحرَّمات التي حرَّمها اإلسالم في ما بعد: 

الخمر والميسر واألزالم... إلخ. 
الحملة التي شن�ّها اإلسالم ضّد الكهَّان، هي حملة لقتل الفكر 
المعارض الذي ساد في أجزاء ال يُستهان بها من جزيرة العرب، 
ضّد  الجريمة  وهذه  القرآن.  منه  انبثق  التي  الجذر  والقتالع 
بدايات الفكر الروحي عند العرب، ظهرت نتائجها مجدداً بعد 
موت الرسول على شكل حروب أهلية )الجمل وصّفين( بين 
حاشية الرسول، وتطّورت هذه الحروب األهلية السياسية لتأخذ 
بدءاً  )شيعة وسّنة(  اإلسالم  بنية  في  راسخاً  دينياً  فكرياً  بُعداً 

بالعصر األموي وصوالً إلى العصر الحديث. 
لم يشأ اإلسالم أن يعترف باآلخر النقيض، في الداخل والخارج. 
ذلك  وربط  ممكنة،  معارضة  كّل  وأحرق  ر  ودمَّ ومحا  فغيَّب 
كلّه ببُعد إلهي خارق؛ مثله في ذلك مثل كّل اإلمبراطوريات 
القديمة. لكنه لم يتوقَّف عند ذلك، بل اعتمد كتَّابه وفقهاؤه 
على أدهى حيلة عرفها التاريخ، وهي ما ُعرف بعصر التدوين، 
بديلة،  كتابية  بثقافة  الشفهية، ليس  الثقافة  باب  أغلق  الذي 
دة بدقّة ضمن قواعد النحو  وإنما بثقافة شفهية مكتوبة، محدَّ
يُخترق  ال  الذي  اإللهي  حدود  في  مؤسطرة  والشعر،  والفقه 
سة )الحديث(. ولذا كانت كّل  )القرآن( وصورته اإلنسانية المقدَّ

دعوة خارج إطار المسموح به إسالمياً، تُعتبر إلحاداً وكفراً. 

القمع التاريخي - اغتيال اللغة
بالقرآن بوصفه  إن القمع التاريخي الذي لعبه اإلسالم، ُممثَّالً 
م نفسه على أنه األنموذج األعلى للغة، شكَّل  خطاباً إلهياً، وقدَّ
منعطفاً تاريخياً خطيراً، على مستوى الخطاب اللغوي العربي 
أنه أعلن تحّديه  بالشعر والنثر، وال سيما  قبل اإلسالم، ممثَّالً 

اللغوي في غير مكان من القرآن.
لقد اتخذ الرسول مهمة أساسية له؛ قلَب النظام الرمزي السائد 
بين  جذرياً  تعارضاً  أحدث  لقد  آخر.  بنظام  واستبداله  آنذاك 
رسالته  يْت  ُسمِّ مزدوجة؛  تسمية  إنجاز  خالل  من  النظاَمين 
مقابل  القرآن  أي  »الجاهلية«.  يقابلها  ما  ي  وُسمِّ »اإلسالم« 
الشعر الجاهلي، الذي شهد أكبر انهيار له بعد مجيء اإلسالم. 
من المفيد أن نالحظ تشديَد اإلسالم على طبيعته الكتابية )من 
كتاب(؛ فقد وردت كلمة »كتاب« في القرآن 254 مرّة، فيما 
فصاعداً  اآلن  ومن  واحدة.  مرّة  »الشعر« سوى  كلمة  ترد  لم 
سيصبح القرآن - الكتاب هو الذي يحتوي العلم وليس الشعر.

إذاً لم يعد األمر يتعلّق بتاتاً بالشعر = الفطنة والعلم. كما تمَّ 
تحويل العنف والقتل السائَدين، بشكل منهجي، نحو الخارج 

عبر الفتوحات.
األمكنة  كأحد  الشهيرة،  أوديب  عقدة  على  قليالً  وبالوقوف 
ن ميكانيزَمين أساسيَّين  األساسية لتشييد القانون، نجد أنها تتضمَّ
لتشييد القانون، هما المنع والتماهي. ويمكن تبسيط سيرورة 
أوديب كاآلتي: في البداية تكون األّم هي موضوع رغبة الطفل، 
لكن هذه الرغبة تصطدم بواقع كون األم ُملكاً لألب، تصطدم 
الطفل  فيعيش  الممنوع،  أو  بالقانون  أي  قها،  تحقُّ باستحالة 
قتله  في  )يرغب  القانون  ممثل   - األب  إزاء  وجدانياً  تناقضاً 
لكنه يشعر بالذنب بسبب هذه الرغبة( ال يخرج منه إال بقبول 
ُهويَّته  باستبدال  أي  األب،  شخصية  مع  والتماهي  الخصاء، 

القديمة )الطبيعية( بُهويَّة جديدة ثقافية)6(. 
تعني  نجدها  »شعر«  لكلمة  اللغوية  الداللة  إلى  وبالرجوع 
الفطنة والعلم، لكنها تعني أيضاً القافية، هذا المصطلح المشتّق 

من الجذر »قفا« كان يُطلق على الكلمة أو البيت أو القصيدة، 
القفا، وعلى تتبُّع األثر. وإذا كانت الداللة  على الضرب على 
الثانية )ضرب القفا( تُعيدنا من جديد إلى الصلة بين الشعر 
والعنف، فإن الداللة األخيرة )تتبُّع األثر( تشير إلى قربى بين 
الشعر والكهانة والعرافة: الكهانة والعرافة هما اآلخران يداّلن 
على المعرفة، والقيافة ضرب من التنبُّؤ بالغيب يتمكَّن صاحبه 

من التعرُّف إلى الشيء انطالقاً من مشاهدة أثره)7(.
لقد كان الشعر يُنَشد، أي يُلقى بصوت مرتفع، وكان يعتمد على 
اإليقاع ونظام البيت والتشابه بين أواخر كلمات األبيات. وإذا 
صحَّت أطروحة انحدار الشعر العربي من سجع الكهَّان)8(، فإن 
اعتماده الوزن والبحر والقافية يُثبت من جديد عالقته بالسحر. 
للموسيقى:  الخفي  األصل  في  كونياً  معتقداً  نالمس  وهنا 
فكلمة »charme« الفرنسية، مثالً، التي تعني »سحر«، تنحدر 
وكلمة  »سجع«،  يعني  الذي   »carmen« الالتيني  األصل  من 
»incantation« )تعزيمة أو دعوة سحرية( مشتّقة من الجذر 

»cantare« الذي يعني أنشد أو غنَّى)9(.
الكهَّان  سجع  وبالتالي  الشعر،  إن  القول  يمكن  سبق،  مما 
ان  يستمدَّ شفهي  سحري  طقس  بمثابة  كانا  لإلسالم،  السابق 
سلطتَيهما وسحَريهما من أداتهما كلغة، وإيقاَعيهما وقافيتَيهما 
كموسيقى، وطريقة وسياق إلقائَيهما كإنشاد. لقد حرَّم اإلسالم 
الغناء، واتخذ إزاء السحر موقفاً يتسم بالتعارض الوجداني، فأي 

موقف سيتخذه من الشعر ومن سجع الكهَّان؟
إن قراءة تعامل اإلسالم مع الخطاب األدبي قبله، كأحد أهم 
عناصر النظام الرمزي اللغوي، هذا النظام الذي يمكن تسميته 
ثالث  تبيُّن  من  تُمكِّن  الدراسة،  في ضوء هذه  السائد  باألب 
فترات في هذا التعامل: فترة تعارُض وجداني، فترة خرق، ثم 
فترة تشريع قانون. من المستبعد العثور في التاريخ اإلسالمي 
على إمكان فصل تاريخي بين هذه الفترات الثالث. وبذلك فإن 

الفصل بينها ال يعدو مجرَّد استجابة لضرورة منهجية.
وباختصار، لقد تعامل اإلسالم مع الخطاب األدبي السابق له، 
في هذا المستوى، بين الرغبة في تنحية هذا الخطاب الجاهلي 
- قتل األب، وبين االنصياع لسلطة هذا الخطاب، أي االصطدام 
الخرق.  الوجداني وجد مخرجه في  التعارض  بالممنوع. هذا 
وذلك سيتمُّ عبر مستويَين: مستوى المجتمع ومستوى الكتابة، 
سيستبدل  األول  المجال  في  الكهَّان.  وسجع  الشعر  وضمنها 
القديم  األب  محل  أي  جديدة،  بقيم  السائدة  القيم  اإلسالم 
ب الرسول كأب مثال على الناس. بموازاة ذلك، سيُحفظ  سيُنصَّ
أ مكانة النص الذي ال يُضاهيه شعر  النص القرآني ويُدوَّن، سيُبوَّ
وال نثر، وسيُعلن عن هويته ك�»جنس« ِخطابي ال يتكرَّر وال 
يُقلَّد: »قل لئن اجتمعت اإلنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 

القرآن ال يأتون بمثله...«)10(.
وإذا كانت كل محاولة لتقليد القرآن، واستبداله بنص »ديني« 
ة عبر إتالف هذه النصوص وقتل أصحابها  آخر، ستُقَمع بشدَّ
عامة،  الكتابة  فإن  المشرق،  في  حبيب  بن  مسلمة  )مثال 
ستُطالب بالتماهي مع النص الديني بمكونَيه القرآن والحديث، 
وذلك إما بإعادة إنتاج قيمه وتمطيطها، وإما باإلسهام في فهم 
محتوى هذا النص وجماليته. يقول الحديث النبوي: »إن من 
الشعر لحكمة، فإذا التبس عليكم شيء من القرآن فالتمسوه 

في الشعر فإنه عربي«)11(.
في إطار إعادة إنتاج قيم العقيدة سيُطالب الشعُر بحصر دائرته 
في المديح النبوي والحكم والوعظ واإلرشاد والزهد... إلخ. أما 
أو  الشعر في األرشيف  العقيدة، فسيضع  اإلسهام في دراسة 
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الفاسق،  والليِل  الخافق،  »وال��ل��وِح  زب���راء:  الكاهنة  تقول 
ال��وادق،  والمزن  الطارق،  والنجم  الشارق،  والصباح 
ُعما،  أنياباً  وي��رّق  ختا،  ليأود  ال��وادي  شجر  إن 
وإن صخر الطوا لينذر ثقا، ال تجدون عنه معا«



النحو  تقعيد  أثناء  إليه  الرجوع  تسهيل  المكتبة قصد  رفوف 
والبالغة ربّما حتى النقد. وبالتالي، استبعاد سجع الكهَّان من 

دائرة االستشهاد من جهة، والعروبة من جهة أخرى. 
التطبيق الصارم لهذا القانون سيجد مكانه األنسب في الفقه 
والسياسة. لقد اتفقت المذاهب الفقهية األربعة على تحريم 
إنشاد الشعر في المسجد إذا خالف الشرع، هذه المخالفة 
القدود  وصف  أو  والسخف  الهجو  في  الحنفيّة  عند  د  تتحدَّ
والشعور والخصور، بشكل يترتَّب عليه ثوران شهوة المتلّقي، 
وعند الحنابلة والمالكية والشافعية في ما ليس بمدح للرسول 
ليس  أو  الخير،  على  بَحثٍّ  ليس  أو  الله،  على  ثناء  ليس  أو 
الشاعر  الحدَّ على  الساسة  أقام  ما  بمواعظ وحكم)12(. وكثيراً 
التخيُّل  بسبب خرقه بعض أحكام اإلسالم، وإن على مستوى 
لقد  المجال.  أن تحصى في هذا  أكثر من  إال. واألمثلة  ليس 
من  وأُخرج  الظّل،  دائرة  في  نرى،  كما  الكهَّان،  سجع  أُدخل 
كّل ذكر يستحّقه، بوصفه أحد مراجع الحياة الجاهلية، وبقي 
الشعر مرجعاً من الدرجة الثانية، أي لتثبيت حكم قرآني، أو 

قاعدة نحوية، أو حكم بالغي.
ومن المالحظ أّن الفقهاء ومؤرِّخي األدب والنّقاد وكت�ّاب السير، 
لم يأتوا على ذكر سجع الكهان، إال على هامش الحديث عن 
نثر الجاهلية، أو اتخاذه شاهداً على ضعف النصوص الدينية 
المقارنة  باب  أو من  واّدعاء أصحابها،  وافتعالها  اإلسالم،  قبل 
بين النص القرآني وسجع الكهان، وتبيان سمّو األول وانحطاط 
الثاني، أو تغييب هذا السجع نهائياً، وإسقاطه من دائرة األدب 
الجاهلي، والتشكيك بنسبته إلى أصحابه... ولكن ما وصل منها، 
يمكن أن يقّدم لنا فكرة واضحة، عن هذا النثر الذي استبّد في 

العصر الجاهلي، وكاد يسيطر على النظير المغيّب للشعر. 
والوقوف على ما وصلنا من نصوص سجع الكّهان، يتوزّع، كما 

يبدو، على نموذَجين متمايَزين من النصوص:
نّص ركيك؛ ضعيف على مستوى البنية أو اللغة أو المعنى أو 
الشكل أو في جميعها، ال اعتبار له إال من ناحية تاريخية، أو 
باألصح، موضعه في السياق التاريخي الذي نشأ فيه، فيُمكِّننا 
من الحكم عليه من جهة، وبالحكم على نقيضه من جهة أخرى.

م أنموذجاً متميّزاً على مستويات مختلفة:  ونّص عاٍل يقدِّ
ِحيكْت حوله  عصر،  على  شاهداً  النص  يقف  تاريخياً: حيث 

عشرات األساطير واألوهام. 
من  دينية  نصوصاً  الكهَّان  سجع  نصوص  تُمثِّل  حيث  دينياً: 

المرتبة األولى، كان الناس يتعاملون معها بكّل قدسيّة.
أدبياً: حيث تكشف هذه النصوص عن بالغة أسلوبية ولغوية 

عاليتَين، سوف نجدهما في ما بعد في القرآن والحديث.
أولياً،  ومنافساً  ممانعاً،  نصاً  الكهَّان  سجع  يُمثِّل  حيث  نّصياً: 
للنص القرآني في ما بعد، والذي جاء بديالً كامالً، ليس لسجع 
استثناءات  مع  كلّه،  الجاهلي  لألدب  بل  فحسب،  الكهَّان 
بسيطة، نجدها هنا وهناك، تخضع للمعايير األخالقية الجديدة 

في اإلسالم. 
اجتماعياً: حيث تكشف أحياناً، عن حالة صراع اجتماعي، يأخذ 

شكالً دينياً، أو اقتصادياً، وإقليمياً أحياناً. 
ونجد في النوع األول شكالً عمل اإلسالم على ترسيخه، وإظهاره 
على أنه الشكل الوحيد الذي عرفته الجاهلية من هذا السجع. 
ومن ذلك قول مسلمة: »يا ضفدع ابنة ضفدع نّقي ما تنّقين. 
وال  تمنعين  الشارَب  ال  الطين  في  وأسفلِك  الماء  في  أعالِك 

الماَء تكدرين«. 
ما  األزلم.  والجذع  األدلم.  والذئب  األطحم.  »والليِل  وقوله: 

انتهكت أسيد من محرم. والليل الدامس والذئب الهامس. ما 
قطعت أسيد من رطب وال يابس«)13(.

إن مثل هذه األسجاع ال تحمل بُعداً روحياً، أو دينياً، أخالقياً، 
وقد أظهرتها كتب التاريخ اإلسالمي، على أنها النماذج الوحيدة 
بوه بالكّذاب، بينما نجد له نصوصاً تغافلتها  لمسلمة الذي لقَّ
كتب الفقهاء المسلمين ومن ذلك قوله: »إنا أعطيناك الجواهر. 

فصلِّ لربِّك وهاجر. إن مبغضك رجل فاجر«.
الليالي  في  وبادر.  لربِّك  فصلِّ  الكواثر.  أعطيناك  »إنا  وقوله: 

الغوادر. واحذر أن تحرص أو تكاثر«.
ين مع قول القرآن في »سورة الكوثر«: »إنَّا  ولنقارن هذين النصَّ
أعطيناك الكوثر. فََصلِّ لربِّك وانَحْر. إنَّ َشانِئَك هو األبتر«)14(. 

السورة  نص  من  أسبق  مسلمة  ي  نصَّ أن  تاريخياً  الثابت  من 
التشابه،  نقول  وال  التطابق،  الواضح  ومن  المذكورة.  القرآنية 
ين المذكوَرين: أسلوباً وتركيباً ومعنى، بل إّن  بينها وبين النصَّ

نص مسلمة الثاني يزيد في المعنى على النّص القرآني. 
ي ب�»سورة الشمس«:  ولننظر في قول مسلمة في ما ُسمِّ

عداها.  إذا  والليل  وجالها.  ضوئها  في  وضحاها.  »والشمس 
ومحاها«  نورها  وأطفأ  أتاها.  فأدركها حتى  ليغشاها.  يطلبها 
»والشمس  القرآنية:  الضحى«  ب�»سورة  القول  هذا  لنقارن 
إذا  والليِل  جالها.  إذا  والنهار  تالها.  إذا  والقمر  وضحاها. 
ل�»سورة  األصَل  تكون  تكاد  مسلمة  سورة  إن  يغشاها«)15(. 
القرآن  فإن سورة  أخرى  ومن جهة  معطياتها.  بكل  الضحى« 
ن خطأ فلكياً، هو أن القمر ال يتلو الشمس، فهو ال يأتي  تتضمَّ
بعدها، كما يظهر للعيان. لقد وقع صاحب »سورة الضحى« 
في خدعة بصرية، فربط الشمس بالنهار، والقمر بالليل، مع 

العلم أن القمر قد يظهر في النهار. 
لقد شكَّل مسلمة بن حبيب تهديداً واضحاً لإلسالم، لذلك كانت 
الحملة ضّده أقوى من أيِّ حملة شنَّها اإلسالم على معارضيه 
في بداية الدعوة اإلسالمية. وقد ادَّعى كثٌر من فقهاء اإلسالم 
أن مسلمة كان يقوم بتقليد القرآن. فإذا قبلنا جدالً بهذا الكالم، 
فما الذي يمكن قوله مع عشرات النصوص األخرى التي تُنسب 
إلى كهنة آخرين ال تختلف عن النصوص القرآنية على اإلطالق، 
والترهيب  الترغيب  في  نفسه  القرآني  األسلوب  على  تنبني 
والتذكير بكل ما ذكَّر به القرآن. ولذا اتُّهم الرسول عند إعالن 
دعوته بأنه كاهن أو ساحر أو شاعر، لقدرة هؤالء على اإلتيان 
استبعاد  إلى  السيرة  كتَّاب  لقد عمد  القرآنية.  بمثل نصوصه 
المحاورات الحقيقية التي دارت بين الرسول ومعارضيه الذين 
تطرَّقوا إلى ذكر الكثير من نصوص سجع الكهَّان التي عرفوها 
المحاورات  على  الكتَّاب  هؤالء  وأبقى  الجاهلية،  في  جيّداً 
اإلتيان  عن  العرب  عجز  في  والرسول،  قريش  بين  المفتعلة 

بمثل ما جاء به.
فعله  ما  إليهم، وهذا  يُوحى  بأنهم  سابقاً،  الكهَّان  ادَّعى  لقد 
القرآن  أن  بسيط؛  اختالف  مع  لكن  نفسها،  بالطريقة  القرآن 
دت  وتعدَّ نصوصه  وتنوَّعت  الوحي،  فكرة  في  كثيراً  ع  توسَّ
مواضيعه، حتى كادت تشمل كل شيء في الحياة الجاهلية، 
أن جزءاً  أو  الجاهلي،  العصر  عرفها  التي  الجديدة  الحياة  أو 
بعض  كتبه  قد   - خصوصاً  المكية  السور   - القرآن  من  كبيراً 
كهَّان الجاهلية، ورقة بن نوفل مثالً الذي كان أحد أشهر كهَّان 
الجاهلية، وعالماً تاريخياً ودينياً، وكان مجلسه الدائم في غار 
حراء الذي تردَّد إليه الرسول في فترة صباه، وتلقَّن على يَديه 
المجلس بمثابة جامعة حقيقية في  العلوم، وكان هذا  هذه 
غامضة  ظروف  في  نوفل  بن  ورقة  مات  وقد  الدين.  علوم 

التي كان يكتبها على امتداد سنوات طويلة  واختفت أوراقه 
عاشها في هذا الغار.

إن المقارنة بين النصوص المّكية وبين سجع الكهَّان، سيقودنا 
مباشرة إلى وحدة األسلوب والخطاب األخالقي والديني الذي 
طرحه كّل منهما، بينما يكون االختالف الحقيقي في النصوص 
المدنيّة التي يضعف أسلوبها قياساً بالمكية، لما تحتويه من 
أيضاً  وهذا  القرآن.  في  كثيرة  واألمثلة  أحياناً،  ضعيف  سرد 
القرآني في  الخطاب  أن  السابقة، وهي  الفكرة  إلى  سيقودنا 
لإلسالم،  فترة سابقة  في  ُحفظ  أو  كُتب  قد  المّكية،  نصوصه 
فيه  قيلت  الذي  والروحي  المعرفي  الجّو  عن  تبتعد  ال  ألنها 

نصوص سجع الكهان: 
والترغيب،  والترهيب  التوحيد  نفسه:  األخالقي  فالخطاب 
العقاب والثواب، الحياة الدنيا واآلخرة، والمحرَّمات والمحلَّالت. 
اإلسالم غيَّب الكثير من النصوص التي اتَّخذ القرآن في ما بعد، 
أسلوبها  وصيغتها، وحّل محلَّها، وإلى األبد. بينما نجد أن كُتب 
وأكثم  ساعدة  بن  قس  بنصوص  احتفلت  قد  والسيرة  الفقه 
أن نصوصهما  بسيط،  لسبب  الجاهلية،  كهَّان  بن صيفي من 

اتخذت بُعداً أخالقياً، أكثر منه روحياً. 
وسجع  )القرآن  الخطابَين  كال  في  واحد  اللغوي  واألسلوب 
واألزمنة  واألمكنة  بالنجوم  والقسم  أوالً،  السجع  الكهَّان(: 
وغيرها، والسؤال المنفي »ألَم تر كيف فعل ربّك...«، الُجمل 
المجتزأ،  الحوار  القطع،  المعنوي،  التناظر  المتتالية،  القصيرة 

النهي... إلخ.
والكهَّان رأوا في أنفسهم شفعاء عند الله، وهم الوسيط الوحيد 
اتَّخذت  بين الخالق والمخلوق، أو بين األرض والسماء. وقد 
هذه الفكرة بُعداً آخر عند العرب، أي أّن األصنام حلَّت أحياناً 
محّل الكهَّان في فكرة الشفاعة، وإذا وضعنا في االعتبار أن 
تلك األصنام كانت رموزاً لآللهة المعبودة في مختلف أنحاء 
األرض )الشمس والقمر والزُّهرة: فكرة اآللهة الثالثية... اآلب 
الرسول  جعل  بينما  المسيحية(،  في  القدس  والروح  واالبن 
الشفعاء  كّل  ألغى  وبالتالي  الله،  عند  الوحيد  الشفيع  نفسه 

والوسطاء اآلخرين، ولعنهم، وحاربهم، وقضى عليهم أخيراً.
لقد عرف سجع الكهَّان كاهنات مشهورات لدى العرب، وكان 
لهنَّ دور فاعل في األحداث يكاد يكون تبشيرياً ونبوياً، ونذكر 
والكاهنة  زبراء،  الكاهنة  الحصر:  ال  المثال  منهّن على سبيل 
سجاح، وزرقاء اليمامة...  بينما ألغى اإلسالم كّل دور تبشيرّي 
للمرأة، بدءاً بمتابعة الطابع الذكوري النبوي على مّر التاريخ، 
)»ما  والسياسة  الحكم  عن  نهائياً  المرأة  إقصاء  ب�:  وم��روراً 
استغالل  فكرة  اإلسالم  رفض  المرأة«(،  أمرهم  ولوا  قوم  أفلح 
المرأة واقعياً لكنه ربطها باستغالل كونّي مقّدس، ترسيخ كّل 
أفكار الخطيئة المتعلّقة بالمرأة تاريخياً: أسطورة آدم وحواء 
والجواري  المحظيات  فكرة  ترسيخ  العين،  الحور  الخطيئة،   -
بخطاب إلهّي )»وما ملكت أيمانكم...«، سورة النساء(، بعدما 
كانت عادة اجتماعية يمكن حلّها مع الزمن. وفي هذا إقصاء 
على  ساعد  العمل  بهذا  اإلسالم  وإنساني.   وروحي  جسدي 
حّل المشكلة آنياً، بما يتناسب مع عصر النبّوة، ولكن بسبب 

ارتباطها بالوحي جعل حلّها مستحيالً مع الزمن.
والداللة،  اإليحاء  شديد  مثالً  المقارنة  باب  في  أخيراً  ونذكر 
الكّهان(،  سجع  من  )وهو  الجاهليين  عند  الحج  دعاء  وهو 

والمسلمين الحقاً:
»ال هّم... ال هّم...« لبّيك اللهّم لبّيك 

لبَّيك يا ولي النعم لبَّيك

ال شريك لك لبَّيك
إن كان خيراً فهو منك ولك

إّن الحمد والنعمة لك والملك
تملكنا وال نملك

ال شريك لك لبَّيك 
»فال قضض وال رمد

تقبل وربَّة األثر«.
إن الطقوس الدينية التي كانت تُمارس في الكعبة قبل 
اإلسالم، تُصاَحب بالرقص والغناء. والغناء هنا كان يقوم 
بعد  ما  في  اإلس��الم  احتواها  التي  األسجاع  تلك  على 
صراحة  يعترف  أن  دون  الروحي،  مخزونه  إلى  وضّمها 
لألصل،  إلغاء  بعملية  قام  أنه  أو  األول،  الوثني  ببُعدها 
على  األول،  األصل  واعتبار  الجديد«!  »األصل  وتثبيت 
كانت  »وما  بقوله:  وتصدية«  »مكاء  القرآن  تعبير  حّد 
غناء  إال  أي:  وتصدية«)16(  مكاء  إال  البيت  عند  صالتهم 
كال  على  الوقوف  إن  الصالتَين.  بين  ولنقارن  وصياحاً. 
الدعائَين يُثبت األصل وغناه اللغوّي والمعنوّي من جهة، 
ومن جهة أخرى يثبت بُعداً، عمل اإلسالم بكّل قوَّة على 
الدعاء.  هذا  في  الشريك   - األنثوي  البُعد  وهو  إلغائه، 
فربّة األثر هي الالت )آلهة الشمس عند العرب(. اإللغاء 
مستوى  على  وبالتالي  اللغة،  مستوى  على  جاء  هنا 
القرآن  ألغى  لقد  واقعي،  بُعد  من  للغة  لما  الواقع، 
العقل  ثنائية  األول، متغافالً  الدعاء  المجازي في  البُعد 
األحادية،  الذكورية  بالرؤية  وشمه  وقد  آنذاك،  العربي 
المجاز.  دون  باإلنشاء  متخماً  اإلسالمي  الخطاب  فجاء 

دور البحث في إظهار الثقافة المغّيبة 
أعلن اإلسالم بداية تاريخ جديد، وهذا ما يستدعي محو 
التوطئة  وكانت  منه،  المخالف  سيما  قديم،  تاريخ  كّل 
الحقيقي  المنافس  نحو  موّجهة  الداخل،  في  األولى 
فكرياً، سجع الكهَّان بكّل رموزه، بينما بقي الشعر في 
ر ولُعن،  منزلة بين المنزلتَين، ما خالف الشرع منه ك�ُفِّ
جهنم،  إلى  الشعراء  لواء  حامل  القيس  امرؤ  فأصبح 
وأصبح الشعراء يتبعهم الغاوون وفي كّل واد يهيمون... 
إال من عمل صالحاً، أي من انطوى تحت لواء اإلسالم. 
وفي حديث طريف عن ابن عباس أن الشيطان لما طُرد 
من الجّنة وأُنزل إلى األرض سأل الله أن يجعل له قرآناً 
فأعطاه الشعر: »لما نزل إبليس إلى األرض قال: يا رب 
الحّمام،  بيتاً، قال:  فاجعل لي  أنزلتني وجعلتني رجيماً 
قال: فاجعل لي مجلساً، قال: األسواق ومجامع الطرق، 
قال: فاجعل لي طعاماً، قال: ما لم يُذكر اسم الله عليه، 
قال: فاجعل لي شراباً، قال: كل ُمسكر، قال: فاجعل لي 
مؤذناً، قال: المزامير، قال: فاجعل لي قرآناً، قال: الشعر 
وسجع الكهَّان، قال: فاجعل لي حديثاً، قال: الكذب، قال: 

فاجعل لي مصايد، قال: النساء«)17(.
ما ذكره  ليس  الطريف،  الحديث  يهّمنا في هذا  ما  إن 
الكهَّان  وسجع  الشعر  عن  ذكره  ما  بل  محرَّمات،  من 
اللذين أصبحا قرآَن الشيطان، واعتبار األنثى من مصايد 
اإلنساني  الحضور  في  األبد  إلى  ومحوها  الشيطان، 
نفسها في  تجديد  العربية  الثقافة  أعادت  لقد  الفاعل. 
العصور الالحقة لعصر الرسول، وال سيما باحتفالها البالغ 
بالشعر والنثر المسجوع، الذي سيطر على النثر العربي 

يُستهان  ال  كتباً  العربية  للمكتبة  وقّدم  طويلة،  عصوراً 
بها على اإلطالق، نذكر منها كتاباً مهماً في هذا المجال، 
حيث  المعّري،  العالء  ألبي  والغايات«  »الفصول  وهو 
اختلف المؤرّخون في تسميته، فمنهم من قال »الفصول 
والغايات في تمجيد الله والمواعظ«، وهذا العنوان بعيد 
الناقم على كّل بُعد ديني مزيَّف،  العالء  عن روح أبي 
ومنهم من قال »الفصول والغايات في معارضة السور 
واآليات«، وهو األقرب إلى روح أبي العالء وروح الكتاب 
من جهة أخرى، فقد نحا المعّري فيه منحى الكهَّان في 

الجاهلية تماماً... ونذكر مثاالً واحداً للتوضيح وهو: 
د ربَّه أو أشرك، وجمع لنفسه  »كم حيٍّ بلغ الدرك، وحَّ
أمرك،  بالشّح  من  فأرك.  الرمس  إلى  وارتحل  أترك،  فما 
وعلى الدنيا أمرك، أخالقك الذي صوَّرك! كال وعظمته لقد 
أنذرك، هتكت ستر التوبة فسترك، وجاهرت بالمعصية 

رك، واستنصرت به فنصرك...«)18(. فأخَّ
اإلسالمي،  العمق  في  س  المتأسِّ التاريخي،  المتكّون  إن 
عمل على رفض الثنائية التي انوجد عليها الكون، وقامت 
الذكوري  بُعده  مع  يتناسب  ما  فأبقى  الحياة،  عليها 
األحادي، وأبعد ما تنافر أو خالف هذا البعد المؤسطر، 

الذي ُختم بوشم إلهي، وإلى األبد.
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ة في الحديقة الُمهملة، تَرْفُو الجدَّ
أه��داب  بين  من  وذك��ري��ات.  ج��وارَب 

الحفيد
تنداح فراشاُت

القلق. الشمس تُوِشك على الغروب 
ناقة،  ظهر  على  ُج��نَّ  ال��ذي  ه  ج��دَّ الطفل  يتذكَّر 

فتمتلئ 
ساعاِت  أمضى  الطفل  وبالُحداء.  بالرمل  عظاُمه 

الصباح 
الً ما تبّقى من بيٍت قديم  متأمِّ

كان للجّد الذي شرع في َهْدِمه ذاَت فَجر 
عازماً أن يُقيم مكانه خيمة 

كبيرة من إسمنت. لكْن 
بعدما خرَّب ُمعظمه، حلَّت به لعنُة السراب

فمضى لِيَتيَه في الصحراء 
الطفل أمضى ما بعد الظهيرة حالماً 

بأنَّ الجدران الهاربة 
والخزانة التي كانت تُعابثه 

بتضييق خياشيمها  
واألكْواريُوم واألرائك المحشوَّة 

بالُقطن والبروق 
وبغمغمات الجنِّيات 

كلّها ستعود في ذلك اليوم
بل فّكر أن الجّد نفسه قد يَؤوب، تاركاً 

جنونه وناقته
والِبيد التي يبحُث فيها 

عن واحاِت طفولته
إال أنَّ شيئاً من ذلك 

لم يحدث
بل ها هي لََكماُت الرَّعد تتوالى 

عنيفًة
م أسناَن الغسق  وتُهشِّ
وها الحديقة الُمهملة 

قد اكتظّت جنباتُها 
بالخوف  

وبالشظايا.

مبارك وساط



)ليلٌة ربيعّية. غرفٌة كبيرٌة في بيٍت 
العمر،  وسط  في  ام��رأٌة  قديم. 
ث إلى شاب.  ترتدي األسود، تتحدَّ
النافذتَين،  خالل  من  ضوء.  أيَّ  يُشعال  لم 
المرأة  أنَّ  ذكَر  أُهمل  لم  قاٍس.  ضوٌء  يدخل 
أو  عملَين  أصدرت  قد  األسود  ال��رداء  ذات 
الطبيعة  ذي  عر  الشِّ من  الفتة  أعمال  ثالثة 
األسود  الرداء  ذات  فالمرأة  حسناً،  الدينّية. 

تتحّدث إلى الشاب(:

دعني أذهب معك. يا له الليلَة من قمر!
فالقمر مفيٌد لي- وال تستطيع أن تقول
إنَّ َشعري قد تحوَّل إلى األبيض. فالقمر

سيجعل َشعرَي ذهبيّاً من جديد. ولن يمكنَك 
أن تعرف الفرق.

دعني أذهب معك.

في  الظِّالل  تصبح  قمر،  هناك  يكون  عندما 
المنزل أكبر،

وأيٍد ال مرئيٌّة تشدُّ الستائَر،
في  منسيًّة  كلماٍت  تكتب  شبحيٌّة  وأصابُع 

الغبار
فلتبَق  أسمعها.  أن  أري��د  ال   - البيانو  على 

ساكنة.

دعني أذهب معك
الحائط  حتّى  هناك،  إلى  قصيرة  لمسافٍة 

الخفيض لمصنع القرميد،
حيث ينحني الطريق ويمكنك أن ترى

الطَّلْق،  الهواء  ذات  لكن  اإلسمنتيَّة  المدينَة 
وهي مطليٌَّة بضوء القمر،

ال مباليًة والمادِّيَّة،
يقينيًَّة كالميتافيزيقيّات،

ق  إلى حّد أنّك يمكن - في النهاية - أن تصدِّ
أنك موجوٌد وغير موجود،

الزمن وال تخريبه  أبداً، وأن ال  أنّك لم تُوجد 

قد ُوجدا أبداً.
دعني أذهب معك.

سنجلس برهًة على الجدار المنخفض، هناك 
في ذلك المرتفع،

وعندما تهبُّ علينا ريُح الربيع
يمكننا أن نتخيَّل حتى أنّنا سنطير

أسمع   - اآلن  حتّى  كثيرة،  مرّات  في  ألنّني- 
حفيَف ثوبي

كرفرفة جناَحين قويَّين يضربان الهواء؛
وعندما تستغرق في صوت الطيران هذا

قد  وجسدك  وضلوعك،  حلقك،  أّن  تشعر 
أصبحوا راسخين؛

بإحكاٍم في عضالت  وأنت محشوٌر   - وبذلك 
الهواء األزرق،

في األعصاب القويّة لتلك األعالي -
ال يهّم ما إذا كنت تمضي أم تعود،

وال يهّم إذا ما تحوَّل َشعري إلى األبيض
)ليس ذلك مصدر أسفي، فأسفي

أّن قلبي، أيضاً، لم يتحوَّل إلى األبيض(.
دعني أذهب معك.

أعرف أّن كّل إنساٍن يمضي وحده في طريقه 
إلى الحب،

وحده إلى المجد وإلى الموت.
أعرف هذا. وجرَّبت ذلك. ال جدوى.

دعني أذهب معك.

يتمرَّد  باألشباح،  مسكوناً  أصبح  المنزل  هذا 
َعلَْى.

أعني أنّه أصبح عتيقاً، مساميرُه تتساقط،
وإطارات صوره تتداعى بسهولة كأنّها تغوص 

في الفراغ،
اقط بال صوت والَجصُّ يسَّ

في  مشجبها  من  ميٍِّت  رجٍل  قبَّعة  كسقوط 
ممرٍّ مظلم،

ركبتَي  المهترئ عن  وفّي  الصُّ از  القفَّ كسقوط 
الصمت

القديم،  المقعد  القمِر على  أو قصاصِة ضوِء 
المبقور.

وحتّى لو كانت جديدًة ذات يوم - ال، ليست 
َور الفوتوغرافيّة التي تنظر إليها بارتياب - الصُّ

للغاية،  المريح  الِمقعد،  عن  ث  أتحدَّ إنّني 
حيث يمكنك الجلوس لساعاٍت بال انقطاع

وبعيَنين مغمضتَين تحلم بأيِّ شيء عشوائي
- بشواطَئ رمليٍّة، ناعمٍة، مبلولٍة، المعٍة بفعِل 

القمر،
الجلدي  الحذاء  من  بكثيٍر  لمعاناً  أكثَر  بل 
إلى  شهٍر  كّل  أرسله  الذي  المصون  القديم 

كُْشِك األحذية،
أو شراِع قارب الصيد الذي يتالشى في البُعد، 

متأرجحاً مع زفيره،
شراٍع مثلٍَّث مثل منديٍل مطويٍّ من قُطره إلى 

اثَنين فحسب
كأن ال شيء هناك كي يُغطِّيه أو يُخبِّئه،

أو ليرفرف على اتِّساعه في وداع. كنُت دائماً 
مجنونًة بالمناديل -

ال ألحتفظ بأيِّ شيٍء داخلَها وهي معقودة،
كبذور الزهور أو البابُونج الَمجنيَّة من الحقول 

في الغروب،
ال ألعقدها من أركانها األربعة مثل المناديل 
نصف  المقابل  المنزل  اِل  لُعمَّ المهترئة 

المبني،
جيّداً  اعتنيُت  لقد   - عينيَّ  بها  ألُجفِّف  أو 

، بعينيَّ
تلك  ن��زوة،  مجرَّد  نظَّارات.  أب��داً  أرت��ِد  ولم 

المناديل.

سّت  إلى  ثماٍن،  إلى  أربع،  إلى  اآلن  أطويها 
عشرة

واآلن  مشغولة.  أصابعي  تظّل  كي  ببساطٍة 

أذكر
كيف أنني ظللُت أدقُّ الموسيقى فيما كنت 

أحضر معهد الموسيقى
ضفيرتَين  مع  بيضاء،  بياقٍة  أزرق  رداٍء  في 

شقراَوين
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كلّها  لي،  صديقٍة  خوٍخ  شجرة  بيد  متشبِّثًة 
زهوٌر ذات لوٍن ورديٍّ فاتح،

)اغفر لي أفعالي هذه - إنّها عادٌة سيِّئة( - 32، 
64 - وعلََّق أهلي

الموسيقيّة. حسناً،  موهبتي  على  كبرى  آماالً 
كنت أحكي لك عن الِمقعد -

ظاهرٌة،  الصدئة  يَاياتُه   - األحشاء  المنزوع 
والحشو -

الموبيليا  نّجار  إلى  أخ��ذه  في  أفكِّر  كنت 
المجاور،

لكن أين الوقت أو المال أو المزاج - أيُّهم له 
األولويّة؟ -

لكّني   - فوقه  قماٍش  قطعة  إلقاء  في  فكَّرُت 
كنت خائفة

مثل  قمٍر  ضوء  في  بيضاء  قماٍش  قطعة  من 
هذا.

هنا جلس هؤالء الذين حلموا أحالماً عظيمًة، 
مثلك أو مثلي،

دون تحت التراب حيث ال يُزعجهم  واآلن يتمدَّ
مطٌر وال قمر.

دعني أذهب معك.

لَّم الرخامّي لسان  ة السُّ سنتوقَّف برهًة على قمَّ
نيكوالؤس

وبعد ذلك سوف تمضي نازالً وسوف أعود،
متذكِّرًة على جنبي األيسر دفَء معطفك وهو 

يلمسني مصادفًة،
وحتّى بعض األضواء المرتعشة المربَّعة لنوافَذ 

صغيرٍة في األحياء الفقيرة،
وهذا الضباب األبيض الناصع من القمر مثل 

ترجمات

ي - سرٍب طويٍل من أوزٍّ فضِّ
ال أخشى استخدام مثل هذا التعبير

مضى،  ما  في  كثيرة،  ربيعيٍّة  لياٍل  في  ألنّي 
تحادثُت مع الرّب عندما تجلَّى لي

هذا  من  قمٍر  ضوِء  ومجِد  بغموِض  مكتسياً 
القبيل؛

متهم  قدَّ منك،  وسامًة  أكثر  شبَّاٍن،  من  وكم 
قرباناً له

هكذا، ناصعًة ومستعصيًة، تحوَّلُت إلى سديٍم 
في َوَهجي األبيض، في بياض القمر،

جني عيون الرجال الشرهة، ونشوة الشبَّان  تؤجِّ
الحائرة،

ُمسيَّجًة بأجساٍد فاتنٍة، لفحتها الشمس،
وأعضاء فتيٍَّة تمرّست في السباحة والتجذيف 
بعدم  تظاهرُت  أنّني  )رغم  والُكرَة  والسباق 

المالحظة(
وأصابَع،  رك��ٍب،  وأعناٍق،  وشفاٍه،  حواجَب، 

وعيون،
لم  الحقيقة  )في  وأفخاذ  وسواعَد  ص��دوٍر 

ألحظها(
- تدري أنّك، في بعض األحيان، عند االفتتان، 

تنسى ما يفتنك، فافتتانك يكفي -
يا إلهي العزيز، يا لها من عيوٍن المعة كالنجوم، 

وقد َسَموُت إلى َمثٍَل أعلى للنجوم المحرَّمة
ألنّني، محاصرًة هكذا من هنا وهناك،

ما كان أم�امي سبيٌل س�وى األع�الي أو القاع. 
- ال، ذلك ال يكفي.
دعني أذهب معك.

دعني  اآلن.  للغاية  ر  تأخَّ الوقت  أّن  أعرف 
أذهب،

ولياٍل وأقماٍر  وأيّاٍم  كثيرٍة  ألنّي طوال سنواٍت 
قرمزيّة، ظللُت وحيدة،

صامدًة، وحيدًة وطاهرة،
حتّى في سرير زفافي، وحيدًة وطاهرة،
أكتب قصائَد مجيدًة على ركبتَي الرّب،

أؤكِّد لك، كأنّها منقوشٌة  تبقى،  قصائد سوف 
على رخاٍم نقّي

في ما بعد حياتك أو حياتي، أبعد بكثير. ذلك 
ال يكفي.

دعني أذهب معك.

ال أستطيع احتمال هذا المنزل أكثر من ذلك.
ال أستطيع احتمال مواصلة حمله على ظهري.

ال بّد أن تكون منتبهاً دائماً، منتبهاً للغاية
لتسند الحائط بالبوفيه الكبير

لتسند البوفيه بالمائدة العتيقة المزخرفة
لتسند المائدة بالكراسي

لتسند الكراسي بيَديك
لتضع كتفك تحت الدعامات المتدلِّية.

والبيانو يشبه كفناً أسوَد ُمغلقاً. ال تجرؤ على 
فتحه.

للغاية،  منتبهاً  دائماً،  منتبهاً  تكون  أن  بّد  ال 
خشية سقوطهم، خشية سقوطك. ال أحتمل.

فدعني أذهب معك.

أن  ينوي  ال  موتاه،  كّل  رغم  المنزل،  هذا 
يموت.

إنّه ُمصرٌّ على الحياة مع موتاه
على الحياة بعيداً عن موتاه

على الحياة على اليقين في موته هو
ورفوٍف  أسرٍَّة  في  موتاه  إيواء  على  حتّى  بل 

َخِربَة.
دعني أذهب معك.

هنا ال يهمُّ مدى الهدوء في َسيري خالل َغبَش 
المساء،

ي أو حافية، سواٌء في ُخفِّ
فسوف يَِصرُّ شيٌء أو آخُر - يقرقع إطار نافذٍة، 

أو مرآة،
يُسَمع وقُع خطًى ما - ليست خطاي.

هذه  تسمع  أالّ  يمكن  بالخارج  الشارع  في 
الخطى -

فالندم، كما يقولون، يرتدي قباقيَب خشبيًَّة -
وإذا ما حاولَت النظر في هذه المرآة أو تلك،

في ما وراء الغبار والشروخ،
فسوف تتبيَّن وجهك أكثر إعتاماً وتشظِّياً،

وجهك، رغم أنّك لم ترد من الحياة أكثر من أن 
تُبقيه واضحاً ومكتمالً.

حافَّة كوب الماء تلتمع في ضوء القمر
كموسًى دائري - كيف يمكنني أن أضعه على 

شفتي؟
كيف  عطش،  من  به  أشعر  ما  مدى  يهّم  ال 

يمكنني؟ هل ترى؟
ما أزال في المزاج االستعاري - ذلك ما يبقى 

لي،
ذلك ما يؤكّد لي أنّني ما أزال هنا.

فدعني أذهب معك.

في بعض األحيان، عندما يحّل الليل، يتملَّكني 
اإلحساس

بَبة يمّر خارج النافذة مع ُدبَّته  بأّن مدرِّب الدِّ
العجوز الناعسة،

وفراؤها مغطَّى بالشوك والزعرور،
مثيرًة سحابًة من التراب في الشارع المجاور،

في  كالبخور  اعد  تصَّ كئيبًة  ت��راٍب  سحابة 
الشفق؛

أن  دون  للعشاء  بيوتهم  إلى  عادوا  واألطفال 
يُسمح لهم بالخروج من جديد،

أنّهم يهجسون خلف جدرانهم بالخطى  رغم 
بَّة العجوز، الثقيلة للدُّ

ال  وحدتِها،  حكمِة  في  بتعٍب  م  تتقدَّ بَّة  والدُّ
تدري إلى أين أو لماذا -

ألنّها أصبحت ثقيلًة، لم تعد تستطيع الرقص 
على قدَميها الخلفيَّتَين،

لتُسلِّي  المزيَّنة  قبَّعتها  ترتدي  أن  ال تستطيع 
الذين يطلبون  األطفال، والعاطلين، أو هؤالء 

منها،
ألنّها ال تريد سوى أن تستلقي على األرض،

بذلك  لتلعب  بطنها،  على  يقفزون  وتتركهم 
لعبتها األخيرة،

في  ل��ألج��راس  اآلخ��ري��ن،  لمصالح  ورفضها 
منخارها، الحتياجات أسنانها،

رفضها لأللم وللحياة
اقتراٍن أكيٍد بالموت - حتّى لو كان موتاً  مع 

بطيئاً -
ومعرفة  استمرار  مع  للموت  األسمى  رفضها 

الحياة
فوق  والفعل  بالمعرفة  يتصاعد  ال��ذي 

عبوديَّتها.

لكن َمن يستطيع أن يمضي في هذه اللعبة 
إلى نهايتها؟

بَّة تنهض من جديد وتتهادى، والدُّ
ُمطيعًة لسوطها، ألجراسها، ألسنانها،

مبتسمًة بشفتَيها الداميتَين للمالليم والقروش 
التي يرميها إليها األطفال الجميلون الواثقون

)جميلون ألنّهم بالتحديد واثقون(
وهي تقول: شكراً. ألّن الشيء الوحيد

تقوله  أن  شاخت  التي  ببة  الدِّ تعلَّمت  الذي 
هو: شكراً، شكراً.

دعني أذهب معك.

هذا المنزل يخنقني. المطبخ بالذات
الُمعلَّقة  الشاي  غالّيات  البحر.  قاع  يشبه 

تلتمع
لسمكٍة  المستديرة  الكبيرة  العيون  مثل 

خرافيّة،
واألطباق تتحرّك في كسٍل مثل قناديل البحر،

والقواقع والطحالب تعلق بَشعري - ال يمكنني 
انتزاعها في ما بعد،

ال أستطيع الصعود إلى السطح من جديد،
تسقط الصينيّة من أصابعي بال صوت - أنهاُر
اعد وأرقُب الفقاقيع تتصاعد من تنفُّسي وتصَّ

وأحاول تسلية نفسي بمراقبتها،
ا يمكن أن يقوله شخٌص في  وأسأل نفسي عمَّ

األعلى إذا ما رأى هذه الفقاقيع -
غوَّاصاً  أّن  أم  ربّما،  يغرق،  ما  شخصاً  أّن 

يستكشف أعماق البحر؟

البحر،  أعماق  في  اكتشفُت  أنّي  والحقيقة 
مرَّاٍت ليست كثيرة،

لؤلؤاً ومرجاناً وكنوز السفن الغارقة،
واألمس  اليوم  وأشياَء  منتظرٍة،  غير  لقاءاٍت 

والمستقبل،

قاً - في الغالب - من األبديّة، تحقُّ
ِسحراً ما ينشر عبيره، وبسمًة ما للخلود، كما 

يقولون،
سعادًة، ُسْكراً - حماسًة حتّى،

لؤلؤاً ومرجاناً وياقوتاً -
ذلك  ومع   - أمنحهم  كيف  أدري  ال  فقط، 

أمنحهم -
فقط، ال أدري ما إذا كانوا قادرين على تلّقيهم 

- ورغم ذلك أمنحهم.
دعني أذهب معك.

لحظًة واحدًة إلى أن آتي بسترتي.
في هذا المناخ غير المستقّر، على أيّة حال، 

ينبغي أن ننتبه ألنفسنا.
المساءات ُمقِبَضٌة، والقمر -

أال تعتقد، بصدق، أنّه يُكثِّف القشعريرة؟
ر قميصك - كم أّن صدرك قوي! - دعني أُزرِّ

يا له من قمٍر قوي... المقعد، أقول... وعندما 
رفعت الكوب عن المائدة

تبقَّت تحته فجوة صمت، وأُغطّيها بيدي
إلى  الكوب  أعيد   - داخلها  ق  أح��دِّ ال  حتّى 

موضعه من جديد،
تنظْر  ال   - العالم  في جمجمة  فجوٌة  والقمُر 

فيها،
ٌة مغناطيسيٌّة تجتذبك - ال تنظر، ال  ففيها قوَّ

تدع أحداً ينظر،
أنصت إلى ما أقول - لسوف تسقط فيها. هذا 

وار الدُّ
جميٌل وبال ثَِقل - لسوف تسقط -

والقمر بئٌر من رخام،
ظالٌل وأجنحٌة صامتٌة تتحرَّك، أصواٌت غامضة 

- أال تسمعها؟
عميٌق، عميٌق هو السقوط،
عميٌق، عميٌق هو النهوض،

وسط  صرامٍة  في  مقطٌِّب  األثيري  التمثال 
جناَحيه المنشوَرين،

عميقٌة، عميقٌة هي هبة الصمت الراسخة،
كأنّك  اآلخر  الشاطئ  على  مرتجفٌة  إضاءاٌت 

تتأرجح في موجتك الخاّصة،
وار ُس المحيط. هذا الدُّ تنفُّ

، جميٌل وبال ثَِقل- انتبه، ستسقط. ال تنظر إليَّ
وار الرائع. هكذا كّل  ألّن دوري أن أترنَّح- الدُّ

يوٍم حوالى المساء
سحريٌّة  رُقًى  بضع  طفيف،  صداٌع  يُواتيني 

ُمدوِّخة.

كثيراً ما أهرع إلى الصيدليّة عبر الشارع من 
أجل أسبرين،

ة  مشقَّ نفسي  تكبيد  أستطيع  ال  ما  وأحياناً 
الذهاب، وأبقى مع صداعي

وأنصت إلى الضوضاء المكتومة التي تصنعها 
مواسيُر المياه في الجدران،

ترجمة: رفعت سالّم
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ريتسوس، رسم: 

عبد الله أحمد.



طرق  هنالك  كتابته،  في  الشعر،  عن  الحديث  في 
ما  عادة  وال��ذي  السلف،  سلكها  ما  أسلمها  ع��ّدة، 
الكتابة  في  الطرق  أسلم  أن  أي  »صالحاً«،  يكون 
هي االحتماء بأسماء تحول مكانتها تاريخياً وأدبياً دون نقضها 
أو حتى نقدها، قد يكون ما كتبوه في حينه جديداً، تجديداً، 
تجريباً أو مهما يكن، وقد يكون سائراً على تقاليد يحتمون هم 
من خاللها بأسالف سابقين وبمعاصرين لهم يمارسون الفعلة 
ال  عامة  إنسانية  حالة  تلك  بعض.  ببعضهم  ويحتمون  نفسها 
إبداعياً  أو  حياتياً  أنها ال تخص مجاالً  بعينهم كما  قوماً  تخّص 

دون غيره، واألدب والفن مشموالن بذلك.
تخطر لي هذه الحالة كلّما تذكَّرُت احتماء بعض كتّاب قصيدة 
النثر بالشعر الموزون، باستباق التشكُّك من شعرية نصوصهم 
النثرية )أو للدقّة أقول: من أن نصوصهم قصائد نثر، وأنها بالتالي 
شعر( بالدفاع المسبق الذي عادة ما يُميِّز الخطَّائيَن المدركيَن 
من  القلقين  مسبقاً،  )تالياً(  بين  والمتأهِّ المتتابعة،  ألخطائهم 
ة تأتي عادة من خارج نطاق فعلتهم  فعلتهم، المعوزين لحجَّ

غ أو تسند، ِبلَي العنق أو بدونه، ما »اقترفوه«. تبرِّر أو تسوِّ
على  النثر  قصيدة  كتّاب  من  به  بأس  ال  عدد  يحرص  هنا  من 
الشعر  )جيّداً( في  يفهمون  أو  يكتبون  أو  كتبوا  بأنهم  التأكيد 
الموزون والعروض، وكأن تعليمات الفراهيدي جواُز مرور قصائد 
الطريق  فكرة  تجيء  بها«. من هنا  »الُمعترَف  إلى حالة  النثر 
نة  بأسماء محصَّ أو  بكالسيكيات شعرية  االحتماء  األسلم وهي 

تجلب األمان لقصائد وإن كان لها منطقها اآلخر.
الحداثة  والمجرِّب  ث  المحدِّ يُبرِّر  عندما  يكون  الجبن  وحَده 
قصائد  أن  )رغم  شرعيتها  تبسط  كالسيكية  بأدرعة  والتجريب 
ت مرحلة التجريب، إلى أن لها قابلية ضمنية للتجديد  النثر تعدَّ
اللحظة ذلك  لما تتمتَّع به من حّرية ومرونة(. لم أفهم حتى 
الربط التبريري بين القصيدة العمودية أو التفعيلية وبين قصيدة 
ها تختلف تماماً عن  النثر التي تُبنى على منطق وأساسات تخصُّ
اد والشعراء بأن  منطَقي السابقتَين. وإذا أخذنا بآراء بعض النقَّ
قصيدة النثر جنس ثالث، فال داعي لمجرَّد التفكير بذلك الربط 
ته بعروض  التبريري ألن كاتب القصة القصيرة، مثالً، لن يُبرِّر قصَّ

الفراهيدي أو بتمكُّنه منها.
يقوم  الموزون  الشعر  أن  وهو  هنا؛  أمر  إلى  التنبُّه  من  بّد  ال 
على معايير تقنية يسهل تبيان عالّته، وهذا ما قد يجعل كاتب 
هذا الشعر إن أحسن هندسة قصيدته مهما حوت من ابتذال 

وسطحية، أن يجهر بأنها شعر، أما موضوع االختالف فسينحصر 
في مدى قّوة - ضعف هذا الشعر، وهو ما ال نجده في قصيدة 
النثر التي ال تقوم أساساً على معايير هندسية شكلية، بل على 
من  أعمق  أمور  وهي  العضوية  والوحدة  والمجانية  الكثافة 
إمكان حسابها رياضياً أو إيقاعياً، وهذا ما قد يراه البعض بأنه 
قد  بكتابات  النثر  إلى قصيدة  التسلُّل  ثغرة يسهل من خاللها 
تكون نثراً شعرياً متخلخالً. ويتوقَّع من هؤالء، إن قيل لهم بأن 
كتاباتهم ليست قصائد نثر )أو حتى قبل أن يقال لهم( أن يردِّدوا 
بأنهم يعرفون كيف يكتبون شعر التفعيلة، مثالً، وأن كتابتهم 

لقصائد النثر لم تأِت كونهم يجهلون تقنيات شعر التفعيلة!
في الكالم السابق انتقاص لقيمة قصيدة النثر، وكأنها »مكّب« 
لنصوص يريد كتَّابُها أن يعبِّروا عن حالة عاطفية ما، وال يُقبل بهم 
قون بنصوصهم إلى »خيريّة«  في »نادي« شعر التفعيلة، فيتصدَّ
عربية  نثرية  نصوصاً  هنالك  أن  رغم  ذلك  أقول  النثر.  قصيدة 
تختلف في مدى ِقَدمها قد تُعتبر البدايات األولى لقصيدة النثر 

بشكلها الحديث، لكنها ال تُصنَّف ضمن خانة الشعر...
عليها  يرتكز  تراثيّة  نصوص  إلى  الحاجة  تلك  أساس  ما  لكن، 
تلك  توافرت  إن  النثر؟  قصيدة  كتّاب  بعض  بها  ويحتمي 
قصائد  وجود  مبرِّر  تكون  لن  لكنها  ممتاز.  فليكن،  النصوص، 
لها منطقها  كتابة جديدة  في خلق  أساساً  المشكلة  ما  كهذه. 
الذي يميِّزها عن كتابة شعر التفعيلة أو العمودي أو عن كتابة 
القصة واألجناس األخرى؟ هل إمكانات اللغة واألدب العربيَّين 
عقيمة إلى هذه الدرجة؟ وما المشكلة في تقارب هذا »الجنس 
الثالث« من الكتابة مع »أجناس ثالثة« في لغات أخرى حيث 
تعيش قصيدة النثر حياة أكثر استقراراً ووثوقاً مما تعيشه في 

لغتنا العربية؟
في الحديث عن الفن، من سيحاكم االنطباعيين مثالً بأن عليهم 
هون إلى حيث يريدون؟ أن  إتقان الرسم الكالسيكي ثم منه يتوجَّ
عليهم أن ينالوا شهادة اعتراف من الكالسيكي ليبرِّروا بها لوحاتهم 
منطقه  منهما  لكل  لكن  رسماً،  كالهما  كان  وإن  االنطباعية؟ 
وأسباب الجمال الخاصة به، وال يمكن تقييم أّي منهما بمعايير 
اآلخر. لممارسة  أحدهما  بمعايير  المعرفة  اشتراط  أو  اآلخر 

إن كان ال بّد من دفاع عن قصائد نثر، فلتكن ألنها تحمل بُنية 
قصيدة النثر وتسير في منطقها، لتكن أسبابها منها وفيها. وفي 
شعراء  ولتستقبل  لتبقى،  أسباب  من  يكفي  ما  النثر  قصائد 

جيّدين، يحترمونها لذاتها.

أو أصنع بعض القهوة، وأنسى- وأنا غائبة الذهن كما 
دائماً -

سيشرب  الذي  فمن  اثَنين-  تكفي  يَّ�ًة  كمِّ فأصنع 
الكوَب الثاني؟

؛ أتركها تبرد على عتبة النافذة إنّه حّقاً شيٌء ُمَسلٍّ
أو أحياناً ما أشرب الكوب الثاني أيضاً، محملقًة من 

نافذتي في اإلضاءة الكهربائيّة الخضراء للصيدليّة،
مثل الضوء األخضر لقطاٍر بال صوٍت يأتي ليرحل بي

السوداء،  وحقيبتي  المتنافرة،  وأحذيتي  بمناديلي، 
وقصائدي،

وبال حقائب سفر أبداً - فما الفائدة منها؟
دعني أذهب معك.

آه، هل تمضي؟ تصبح على خير. ال، لن أجيء. تصبح 
على خير.

ينبغي  ألنّني  لك،  بُرهة. شكراً  بعد  بنفسي  سأخرج 
حّقاً

أن أخرج من هذا المنزل المسكون باألشباح.
ليس  ال،  ال،   - المدينة  على  نظرًة  أُلقي  أن  بدَّ  ال 

القمر-
المدينُة بأيديها القاسية، مدينة األَُجراء،

المدينُة التي تُْقِسم على خبزها وقبضتها،
المدينُة التي تحملنا على ظهرها،

بتفاهاتنا، ورذائلنا، وأحقادنا،
بطموحاتنا، وجهلنا، وشيخوختنا،
ألسمَع الخطوات الكبيرة للمدينة

إذ لم أعد أسمع خطواتك،
وال خطى الرّب، وال حتّى خطاي. تصبح على خير.

)تُعتم الحجرة. يبدو أن سحابًة ال بّد أخفت القمر. 
فجأًة، كأّن شخصاً ما فتح الراديو في البار المجاور، 
تبلغ السمع جملٌة مألوفٌة للغاية. أدرك آنئٍذ أن هذا 
القمر«،  ضوء  ب�»سوناتّا  مصحوباً  كان  كلّه  المشهد 
اآلن  يهبط  الشاّب  أن  بدَّ  ال  فحسب.  األّول  بالجزء 
المنحدر بابتسامٍة متهّكمٍة وربّما شفوقٍة على شفتَيه 
المنحوتتَين، وبشعور من تحرَّر أخيراً. وما إن يصل 
لَّم الرخامي -  إلى سان نيكوالؤس - قبل أن يهبط السُّ
حتى يضحك، ضحكًة عاليًة ُمطلقَة العنان. ولن تبدو 
الشيء  كان  ربّما  أبداً.  القمر  تحت  نشازاً  ضحكته 
وبعد  أب��داً.  نشازاً  ليست  أنها  فيها  الناشز  الوحيد 
إلى  سيتحّول  الصمت،  إلى  الشاّب  سيهوي  بُرهٍة، 
سيفتح  »نشاُز عصر«. هكذا،  ويقول:  وقور،  شخص 
أزرار قميصه من جديد، وهو رصيٌن تماماً مرًَّة أخرى، 
فال  األسود،  الرداء  ذات  المرأة  أّما  طريقه.  ويواصل 
أدري ما إذا كانت قد غادرت المنزل في النهاية، أم 
ال. ضوء القمر يلتمع من جديد. وفي أركان الغرفة، 
يُحتمل،  ال  ندٍم  وطأة  تحت  وتتوتَّر  الظالل  تتيبَّس 
وغيٍظ غالباً، ال تجاه الحياة بقدر ما هو تجاه اعتراٍف 
يواصل(:  الراديو  تماماً. هل تسمع؟  كان بال جدوى 

)موسيقى »سوناتّا ضوء القمر«(.

في مقال للشاعر اليمني مروان الغفوري كتبه تحت عنوان 
»يا حادي العيس، ال سارت بَك اإلبُل« )موقع »المصدر أون 
حول  المثيرة  والحكايا  الجوائز،  عن  فيه  يتحّدث  الين«(، 
اختيار الفائزين لتلك الجوائز، ينشدُّ القارئ منذ البداية إلى طريقة السرد 
واألسلوب الجميل ويثير اهتمامه كيف تسير أمور الثقافة من سيء إلى 
أسوأ حتى ليشعر بالخيبة من لجان التحكيم واألدب واألدباء والثقافة 
الصحافيين  تجاه  لديه  يتكوَّن  الذي  التعاطف  عن  فضالً  فين،  والمثقَّ
انتماء  لمجرَّد  تصل  قد  تافهة  يفقدون مصداقيتهم ألسباب  قد  الذين 
الصحافي إلى بلد مرَّ بصراع كُروّي سخيف مع بلد آخر، وإلى ما هنالك 
من قصص، ألُفاجأ أنا القارئة بكاتب المقال وقد مرَّ على ذكر موضوع 
جانبي غير ذي أهمية، حسب قوله، لكنه اضطر إلى ذكره، كون الشيء 
بالشيء يُذكر، فإذا به، هو ذاته يفقد مصداقيته، ولم يكن ذلك لمجرّد 
إنما لسقوطه في حفرة التلفيق واالتهام  سوء الطالع أو ظلماً وبهتاناً 
المستند إلى أباطيل واالستشهاد من دون شواهد، حيث يقول: »أعلن 
ريما  السورية  الشاعرة  فوز  العزاوي  فاضل  المعروف  العراقي  الشاعر 
البعيني ب�»جائزة موقع كيكا« )...( اختيار ريما البعيني شاعرة العام هو 
األمر السيء في الحكاية. وبالنسبة إلى نصوصها التي أقنعت العزاوي 
بفرادتها اإلبداعية فليس فيها ما يُقنع على الصعيد الفني، وبشكل جاد، 
إنها  الهامش  قالت عنها في  بُجَمل  أنها عنونت بعض نصوصها  سوى 

عبارات من أعمال الشاعر العراقي المعروف فاضل العزاوي!«.
هنا توقَّفت عن القراءة، فقط ألنني لم أعد أثق بأن ما سأقرأه الحقاً 
سيكون له أي مصداقية. فقدت ثقتي بكاتب المقال، مع احترامي لرأيه 
الشخصي في كتاباتي، فهذا أمر آخر مختلف تماماً. ومن هنا أوّد أن 
أقول لكاتب المقال بأنني وبصراحة، ساذجة ربّما، لم أكن قد سمعت 
أياً من أعماله،  بالشاعر العراقي فاضل العزاوي من قبل، ولم أقرأ له 
وكان لي شرف التعرُّف إليه بعد اختياري للجائزة والتقيته هو وزوجته 
في العام الماضي 2009 لدى زيارتهما إلمارة دبي خالل »مهرجان طيران 

اإلمارات الدولي لألدب«، عندها فقط حصلت على أعماله الكاملة.
يؤسفني أن يثير اهتمامي مقال ما لتصدمني في ما بعد سقطة كاتبه 
التي ستسيء إليه قبل أن تسيء إلى من يتعرّض لهم. هل خلط الكاتب 
يا تُرى بين اسم الشاعر المصري عماد أبو صالح الذي استخدمُت عنوان 
ذلك في هامش  إلى  ونوَّهت  نصوصي،  أحد  دواوينه في سياق  أحد 
النص، واسم الشاعر العراقي فاضل العزاوي؟ أستغرب كيف يحصل معه 

مثل هذا الخلط!
أتمّنى ممن يرغبون في الكتابة عن أي موضوع مهما كان، التأكُّد من 
صّحة معلوماتهم قبل تعريض أنفسهم إلى مثل هذه المواقف الُمحرجة.

شتَّى

البريطاني  الشاعر  ولد 
في  وات����س  ستيفن 
 ،1952 ال��ع��ام  لندن 
في  وباحث  للشعر  مترجم  وهو 
مجال الترجمة الشعرية. شارك في 

»مهرجان السنديان« )2010(.

كل ألوان الثلج وشيكة الظهور في 
السماء اآلتية،

تراقص  في  وسوداء  بّنية  مساّلت 
الضوء.

الطيور تَجول بمناقيرها البيضاء أمام
ستائر ُمْسَدلة،

ت ظهورها وهي تدور نوارس ابيَضَّ
عكس الهواء المندفع،

في  يطير  بوم  لسرب  بقع خضراء 
وجه العاصفة،

ال��دوَّارة  الصالة  أقراص  حيث  نار 
تُحرَق في صناديق

الضوء الخام،
لهب قرمزي بينما مساكن الجبل

تترنّح مع الهواء المسفوع.
هذه لغة تتشكَّل في حنجرتي،

من  محتدمة  ط��اق��ات  عصيان 
سموات صمتي،

ثلوج  تتقاذف النوارس الميّتة عبر 
المستنقعات،

ومع اكتمال الفجر ستكون متناثرة
على مقربة من الشواطئ،

وفي تمام إحداثيات الصبح
سترضُّ عروقي.

تذكَّْر التنكيل والشعر،
والقمم الخصبة لهيمنة البياض،

التي  الخياشيم  الضحك،  جياد 

ترغي،
المواعظ عن الهمجية، والصراع.

ضّد الخيار الذبيح،
هذه اللغة تشكَّلت من جلطة في 

حلقي،
شعلَة نار خارجاً في القفر، خيمًة

ُمدفَّأًة عند الجبل
سبيالً يروي أولئك الذين 

انتُِبذوا من قبل اللغة،
ج����دار  ع���ل���ى  ط�����الء  رذاذَ 

الديموقراطية،
جدار الديموقراطية الذي لم يكن 

أبداً.
سبخات بثلج ونار: لسان من أرض 

محروقة - بعيدة 
قد نهض في دمي - يتقطَّر

بللوره من هواء العقيق.

ترجمة: لينا شّدودريمة البعينيسليم البيك
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بينك وبينه طاولة صغيرة وكتب قليلة. 
ولم  تجاوزها  يستطع  لم  لكنه!  لكنها! 
لم  حياله.  حيالها.  كسرها.  أستطع 
أستطع حتى رفع عيني عسى تلتقي نظراتنا فتعود 
يهّم،  ال  قاسية.  أو  عذبة  جملية  خلت.  أيام  معها 
المهم أنها كانت بيننا. لكني تمنَّيت أمنياٍت كثيرًة. 
حيالها. حيالي. وقف مشدوهاً. ال أعرف. حتى هو 
لم يستطع أن يقول كلمة، حرفاً، من حروف هذه 
سة في هذا المهرجان نقف بينها كمن  الكتب المكدَّ
يغرق في أمواج وال نجد حتى قّشة النجاة بين حطام 
سفينة ضخمة. لم نستطع شيئاً. حتى الكتب كانت 
تقف بيننا كالحاجز تمنعنا من بعض كسور فصل 
عنصري. عجزنا حيال بعضنا وحيال اللغة. لم نفقه 

شيئاً من أنفسنا وال من ذكرياتنا. أين ذهبت؟ هل 
أصبحت مجرّد هباء؟ أم أنها مجرّد لون مثل الحبر 
على أوراق هذه الكتب مجرّد لون بعد طول هذا 
رين. تحول المشهد  الزمن. ما زلنا مشدوهين. متسمِّ
فجأة. رأيُت الكتب القليلة ترتفع شيئاً فشيئاً. وقد 
أصبحت جبال صمت وصوَّان هي نفسها ال تفقه 
أنها مسرح  التي في متنها سوى  شيئاً من كلماتها 
أصداء فارغة تتردَّد بين حناياها أشكاٌل لحروف ال 
دت  تجمَّ الصغيرة  والطاولة  لها.  فقه  لها، ال  صوت 
والحروف  الكلمات  كل  فيها  تموت  جليد  بحيرة 
التي  وكلماتنا  لذكرياتنا  ظهَرينا  أدرنا  واألحاسيس. 

قلناها. واأليام التي ماتت بيننا. فعدنا وافترقنا.
مطيعة الحالّق



فََقلَّ من  ينظرون  الناس  إذا كان  يُقال:  كان  دائماً 
يرى، وهم إذ يسمعون ندَر بينهم من أصغى، وأكثر 
من ذلك فإنهم وهم يعقلون ال يفكِّر منهم إالّ النزر 

اليسير.
هذا األمر يبدو بديهياً، ولكننا إذا انتقلنا إلى تلك النخبة التي 
يفسح  كبيراً  تفاوتاً  ثمة  أن  فسنلحظ  وتفكِّر  وتُصغي  ترى 
المجال لحاالت اختراق ال تحدث بين البشر إالّ مرّة في القرن 
أو في بضعة قرون وهي المتمثِّلة بحواس خوارق تتجلّى في 

فنون اإلبداع المختلفة وفي الفكر.
نادرة  التأريخ حالة  الخارقة جمعتها في  الحواس  بعض هذه 

مشتركة وهي ما أسّميه »االنتحار«.
عندما نعلم أن صاحب العين الساحرة الفنان الفرنسي كلود 
»انطباع  لوحته  عنواُن  أعطى  الذي   )1840  –  1926( مونيه 
التشكيلي  الفن  تأريخ  ظاهرة  ألهم  اسماً  الشمس«  شروق 
يملك  بأنه  يوصف  كان  الذي  وهو  »االنطباعية«،  العالمي 
عبقرية في التلوين ندر أن يكون لها قرين بين نظرائه، فقد 
رسم على سبيل المثال واجهَة كاتدرائية مدينة روان الفرنسية 
بأكثر من عشر لوحات في ساعات النهار المختلفة منذ شروق 

الشمس إلى غروبها وكان في كل لوحة يضع ألواناً وظالالً 
ال يمكن أن تراها إالّ عين خارقة ويٌد 
هي األخرى ترى. إن كلود مونيه هذا 
وفقد  بالعمى  حياته  آخر  في  أُصيب 

البصر!
ماذا حصل لعين مونيه؟

إن حالة كلود مونيه هذه تُشبهها حالة 
في  بل  النظر،  حاسة  في  ليس  أخرى 
آخر  عبقرّي  عاشها  التي  وهي  السمع 
الذي   )1827  –  1770( بيتهوفن  هو 
أُصيب بالصمم وهو أعظم موسيقار في 
األلمان  الرومنطيقيين  ملهم  عصره... 
حاّسة  بيتهوفن  فََقَد  موزارت.  ووريث 
السمع وكان في ذروة إنتاجه، لكنه لم 
يتوقّف – وهذه أعلى درجات الغرابة 
والعبقرية – حيث أنه أُصيَب بالصمم 
عام 1802 وكان قد كتب »السمفونية 

موسيقاه  يُبدع  ظّل  لكنه  الثانية«،  و»السمفونية  األولى« 

ويُكمل مسيرة السمفونيّات التسع طيلة 22 عاماً بعد صممه. 
فقد أنجز »السمفونية الثالثة« بعد عاَمين 1804 و»السمفونية 
السادسة« بعد ستة أعوام 1808، وظّل على صممه قبل وفاته 
التاسعة«  »السمفونية  أنجز  الموسيقي حيث  إبداعه  يواصل 

عام 1824 ليتوفّى بعدها عام 1827.
إن عين كلود مونيه وأذن بيتهوفن تلتقيان في نقطة واحدة 

هي الالعودة...
هل تنتحر الحواس لدى العباقرة؟

والكشف،  الخلق  مهاوي  إلى  البشرية  يقودون  الذين  أوالء 
لكنهم يظلّون هناك، أّما البشرية فتعوُد أدراجها.

الذين  أوالء  به...  يحترقون  ثم  النور  يبتكرون  الذين  أوالء 
يذكرهم رامبو في إحدى قصائده بقوله:

»تبّاً للخشب الذي صار ناياً«.
م نموذجاً  إن رامبو نفسه؛ هذا الزلزال الشعري الحديث، يقدِّ
بعدما  لديه  القصيدة  »انتحرت«  فقد  آخر،  نوع  من  النتحار 
كتب »المركب السكران« و»فصل في الجحيم« و»اإلشراقات« 
لبيع  الحبشة  في  وآخر  عدن،  في  دكّاناً  حطامها  من  ليصنع 

الصمغ والجلود واألسلحة... وحتى - كما في إحدى الروايات 
- العبيد!

هذه الظاهرة ال تتوقَّف عند الحواس والعبقريات التي تولد 
منها، فهي تدرك العقل الذي هو اآلخر يحدث له أن ينتحر كما 

فعلْت حاسُة النظر لدى مونيه والسمع لدى بيتهوفن. 
الفيلسوف الغريب األطوار فريدريك نيشته )1844 – 1900( 
م لنا نموذجاً تتجلّى فيه ظاهرة انتحار الحواس، ولكن في  يقدِّ

العقل هذه المرّة.
إن نيتشه الذي قلب معادلة الفكر الغربي منذ أرسطو؛ وسلّط 
أخطر األسئلة والتحّديات للفكر الديني المسيحي منذ نشوئه، 

هو الذي أثبت أن:
»الفكر الغربي الذي تواصل منذ سقراط وأفالطون والمسيحية 
حتى الفكر العلمي االشتراكي كان بمثابة تنكُّر فعلي للتعبير 
لالستجابات  والخضوع  للحقيقة  المفتعلة  للعبادة  الحّي 

األخالقية«.
»ميالد  كاتب  الشعراء،  وفيلسوف  الفالسفة  نيتشه؛ شاعر  إن 
و»هكذا   )1882( البهيجة«  و»المعرفة   )1872( التراجيديا« 
 )1886( والشر«  الخير  وراء  و»ما   )1883( زرادشت«  تكلّم 
والذي مّهد الطريق أمام ظهور ما يُعرف بالكائن العلوي 
تتجاوز  التي  اإلنسانية  يُمثِّل  ال��ذي 
قاد  ال��ذي  هو  التجاوز  هذا  ذاتها... 
نيتشه إلى الجنون عام 1890، أي إلى 

انتحار العقل.
عيُن  انتحرت  كما  نيتشه  عقُل  انتحَر 

مونيه وأذُن بتهوفن.
هذه الحاالت ليست هي الوحيدة في 
تأريخ اإلبداع والفكر اإلنساني، ولكنها 

ربّما تكون األكثر داللة وإشعاعاً.
إن حبيب بن أوس، أبو تّمام، الذي رحل 
في  شأنه  عاماً(   35( مبكراً  اآلخر  هو 
ذلك شأن الكثير من الشعراء الملهمين 
الذين احترقوا بنار القصيدة كان يقول:

ما  تجد  لم  إن  نفسها  تأكل  »ال��ن��اُر 
تأكله«.

إنها حاّسة اللهب، أي الحاّسة التي تصير 
ناراً فال تكتفي بحرق ما حولها، فتحرق نفسها لتضيء.

جلَس عصفوران قرب النافذة
على الجهة التي يُفترض أال يكونا فيها

تبادال الرأَسين واألرجل
وضحكا حتى استلقيا لفرحٍ مجهول

نسيا األجنحة وطنين الطيران
واستسلما لفكرة الوطن

أقفال القفص وعاشا بسعادة، 
سعادة أبدية كما في قصص الصغار،

سعادة طويلة جداً امتّدت بضع دقائق.

***

البرد يجعلها تعدو،
يصفع وجه القطة الصغيرة

ًة لالختباء في أقرب شقٍّ ُمضاء. فتتورَّد مستعدَّ
لم تعد تعرف متى ولدت، لكنها تحب الربيع

ألن البرد يختبئ حينها في األمكنة الُموحية بالدفء اآلن.
القطة، التي تموء بعدائيّة كلّما لسعها البرد،

ُمصابة بمرَضي النسيان والجري
رغم ذلك تعتبر البحث عن البرد ترفاً

والبحث عن الدفء حاجة
أما السعادة فال مكان لها 
في رأسها األصغر من كرة.

***

المعادن والماء اآلخذ في التثلُّج
اليد المرتجفة من ألم الصقيع، الملح على الطرقات،

كل شيء عطَّله الشتاء
نحتاج زيتاً مشرقياً والكثير من رقيات النساء.

الشتاء يشبه زجاج شاحنة لطَّخته العاصفة
شاحنة مأل سائقها استمارًة عنك

ليجّر على عجلتَين حياتك المعطوبة.

***

سأبدأ اآلن بالتقاط المشهد
ولن أنتهي قريباً:

ثمة عشبة نضرة بين حجَرين بدأت تنطق اسمها بلغٍة جديدة

مه ُحمرة راقية ب تتقدَّ ثمة حديٌد ُمذهَّ
ثمة نقاٌء يشبه بداية البياض

وغيمة نصبت خيمًة وسط السماء
ثمة شخصيات كرتونية ترفع أيديها طلباً للطعام

وأشعار تتبادل النكات مع أرقام الحاسوب
ثمة شبح لطيف يشبه نظرة

يتجّول فوق كل تلك المشاهد فتُضيء دفعًة واحدة
كأسهم نارية انطلقت في ليٍل ُمعتم.

***

أحمر قرمزي،
أزرق مائي،

أصفر زعفراني،
أحّب لغة الكاميرا مع األلوان

العدسة تبتلع المشاهد واألحاسيس
ومن مطبخها الُمعتم تخرج راقصات وغجر وكؤوس خمر

الكاميرا ال تأبه للُّغات المختلفة 
ألنها
كالله

والفراشات
تتكلّم لغة الضوء.

***

الملح ذائب في البحر
كما حياتنا ذائبٌة في الوقت

وال حاجة إلى محاولة انتشالها
تكفي بعض االبتسامات

وإظهار التضامن اإلنساني
أو رفع النذور إلى آلهة ال نعرفها وهّز الرؤوس

ستَبرق الكرات نفسها عند بداية كل عام
سيتبادل العّشاق بعض القبالت وتقهقه عجالت القمار

ثم تعود الحياة إلى طبيعتها: ولٌد يجفُّ جوعاً في قارٍة خارج الكادر
زهرة شبقة تنفجر شهوًة قرب كهف

قوم يعلنون حرباً على آخرين
رجال ببزَّات أنيقة يهرولون في أروقة البورصة
وامرأة أزليّة تشبه حجراً يقيس الضوء المائل.

العام  تأّسست  شعرية،  شهرية، 
»مؤسسة  ل��دى  تصدر   ،2008
الغاوون الثقافية«، وهي المؤسسة 
األم ل�: مجلة »نقد«، دار الغاوون 
للنشر والتوزيع، جمعية الغاوون 
للترويج لألدب العربي في العالم

رئيسا التحرير
زينب عّساف � ماهر شرف الدين

اإلخراج الفّني
مايا سالم

الرسوم والكاريكاتور
 عبد الله أحمد

المسؤول: زينب عّساف المدير 
العالقات العاّمة: كارمن شمعون
سابا جوليا  المالّية:  اإلدارة 

لوغو الغاوون
تقدمة من الفنان إميل منعم

مكتب التحرير
األميركية،  المتحدة  ال��والي��ات 
ميشيغين، ملفنديل، هينا ستريت 
17953 � ت: 0013139089626

 U.S.A: 17953 Hanna st
Melvindale MI 48122

مكتب اإلدارة
لبنان � بيروت � ص. ب: الحمرا  

 5626 � 113
ت: 0096171573886

المراسالت
info@alghawoon.com

موقع »الغاوون« على الشبكة
www.alghawoon.com

االشتراك السنوي
لبنان: 20 دوالراً، الدول العربية: 50 
دوالراً. أوروبا وأميركا: 70 دوالراً.

داعمون
سليم الصحناوي

العجالن حامد   � خيّاط  ف��ادي 
جابر ع��ون   � ض��وم��ط  ن��دي��م 
نعمة أحمد   � ع��دن��ان  ف��ارس 

أحمد أبو مطر )إضافة إلى أفراد 
داعمين فّضلوا عدم ذكر أسمائهم(

اتصل  »الغاوون«  لمعاضدة   ■
على 009613835106، علماً بأن 
دوالر.  200 ع  للتبرُّ األدنى  الحّد 

تكتبها

زينب عّساف
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الُمْقتَنى بئَس  الشعراء  بهم         وعداوُة  واقعٌة  السفهاء  ومكائد 

المتنبي

يُحرِّرها: الضاحك بسبب

لم تشتهر مقالة لعبده وازن كما اشتهرت مقالته المعنونة »ثقافة المكائد« 
التي هاجم فيها »الغاوون« والقائمين  )»الحياة« 7 كانون األول 2009( 
عليها، والسبب ليس قيمة األفكار الواردة في تلك المقالة طبعاً، بل الطابع 
الفكاهي في كون من يكتب عن »ثقافة المكائد« هو »َملِك المكائد« بال منازع.

نكات كثيرة تداولها األدباء العرب حول هذه المفارقة، منها أن انتقاد عبده وازن 
للمكائد يدخل في باب النقد الذاتي، ومنها أن انتقاده هذا »لفتة كريمة« تشبه 
أن  ومنها  في حكوماتهم،  الفساد  تفّشي  ينتقدون  حين  العرب  الرؤساء  »لفتات« 

كاتب المقال ليس عبده وازن بل شبيهه، حيث أن له أشباهاً كثراً لدواٍع أمنيّة...
ال نريد هنا إضافة نكتة جديدة، لكن نريد كشف سلسلة مكائد سعى عبده وازن 

ذ بعضها فعالً. إلى تنفيذها بحّق زمالئه، خصوماً وأصدقاء على السواء، وقد نفَّ
ين( في حق زميله السابق بيار أبي صعب،  وفي هذا العدد نختار مكيدته )ذات شقَّ
والتي حاول تنفيذها في العام 2008 لكنه لم ينجح بسبب رفض »الغاوون« التواطؤ 

معه في هذه المكيدة.
الشّق األول من المكيدة )انظر الصورتَين رقم 1 و2( عبارة عن صفحات مصوَّرة 
»الحياة«  األرشيف في جريدة  الفوتوكوبي، سحبها عبده وازن من قسم  بطريقة 
ن حواراً على حلقتَين أجراه بيار أبي صعب مع الشاعر  وسلّمها ل�»الغاوون«، تتضمَّ
السعودي الراحل غازي القصيبي في مجلة »الوسط« التي كان أبي صعب مديراً 
لقسمها الثقافي. وقد ألحَّ عبده وازن أشدَّ اإللحاح على إعادة نشر ذلك الحوار في 
»الغاوون« ل�»فضح استزالم بيار أبي صعب للثقافة الوّهابية التي يُهاجمها اليوم«؛ 

وهو التعليق الذي اقترَح وازن وضعه عنواناً للحوار.
الشّق الثاني من المكيدة )انظر الصورتَين رقم 2 و3( أرفق عبده وازن مع الحوار 
نسخة ورقية من الصفحات الثقافية لجريدة »األخبار«، عدد 22 آب 2008، بغرض 
عبده  على  رّد  )وهو  صعب  أبي  لبيار  مقال  وجود  اآلتية:  المفارقة  إلى  اإلشارة 
وازن( ينفي فيه تبعية جريدة »األخبار« ل�»حزب الله«، محاطاً - أي هذا المقال - 
بأربع مواد تتعلّق ب�»حزب الله« )إعالنان لقناة »المنار« ومقاالن أحدهما يمتدح 
مسرحية دينية قّدمها »حزب الله« عن »المهدي المنتظر« والثاني يدافع عن قناة 

»المنار«(.
بالطبع »الغاوون« - بعد تقليب األمر - رفضت الدخول في هذه المكيدة، وأحالت 
الملّف على األرشيف. ولو كانت هي َمن اكتشفت مثل هذه المفارقات لما ترّددت 
لديه  ليس  آخر  شخٌص  بها  زوَّدها  َمن  كان  لو  األقل  على  أو  نشرها،  في  للحظة 
خصومة شخصية مع أبي صعب. ورغم احتدام السجال أكثر من مرّة مع القسم 
الثقافي في »األخبار«، ومع بيار أبي صعب نفسه، إال أننا رفضنا استعمال مكيدة 
عبده وازن، ألن »الغاوون« مع ثقافة النقد والسجال ال مع »ثقافة المكائد« التي 

بلغت من البؤس أنَّ َملِكها صار يُعرِّض بها على صفحات الجرائد.
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